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I. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL ŞI SOCIAL, CULTURAL 
Strategia de dezvoltare a învăţământului brăilean, promovată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, se înscrie în reperele 
stabilite de Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Strategia de Descentralizare a Învăţământului 
Preuniversitar, obiectivele în domeniul educaţiei din cadrul Strategiei Europa 2020, PLAI şi PRAI. 
În acest context, opţiunile strategice şi conduitele decizionale ale I.S.J. Brăila au fost orientate spre stimularea 
performanţei educaţionale, spre monitorizare, control şi evaluare a calităţii, spre asigurarea consilierii specializate în 
domeniul descentralizării administrative şi financiare a unităţilor şcolare, spre adaptarea ofertei educaţionale la realităţile 
economice şi sociale. 
Analiza stării învăţământului din judeţul Brăila se realizează pe baza indicatorilor prin care se măsoară competenţele 
individuale, calitatea managementului instituţional şi performanţele sistemului. Diagnoza are, de asemenea, în vedere 
gradul de realizare a obiectivelor prioritare stabilite de către M.E.N. prin strategia postaderare, obiective asumate de către 
I.S.J. Brăila prin Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru anul şcolar 2013 - 2014.  
 
II. PROFILUL DEMOGRAFIC AL JUDEŢULUI  
II.1. POPULAŢIA ŞI STRUCTURA DEMOGRAFICĂ 
Populaţia reprezintă elementul central în definirea şi structurarea oricărei strategii pentru o dezvoltare durabilă.  
Populaţia judeţului Brăila era la data de 20 octombrie 2011, de 321212 persoane, ceea ce reprezintă 12,61% din 
populaţia regiunii Sud – Est, cu 51962 persoane mai redusă faţă de anul 2002, ceea ce reprezintă o scădere de 13,92 %. 
Astfel, judeţul Brăila se situează pe locul al II – lea, după judeţul Tulcea, în regiunea de SE în ceea ce priveşte scăderea 
populaţiei în perioada 2002 - 2011. 
Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii de rezidenţă, se constată că la nivelul judeţului populaţia 
rezidentă în mediul urban (62,5%) este preponderentă faţă de populaţia din mediul rural (37,49%). Judeţul Brăila este, 
după judeţul Constanţa, judeţul cu cea mai mare pondere a populaţiei din mediul urban dintre judeţele regiunii, cu 11,24 
puncte procentuale peste media regională a ponderii populaţiei din mediul urban. 
Structura populaţiei pe sexe arată că la nivelul judeţului este preponderentă populaţia feminină (51,28%). În mediul urban 
ponderea populaţiei feminine este mai ridicată decât media judeţeană (51,88%) în timp ce în mediul rural distribuţia pe 
sexe este mai echilibrată, diferenţa între ponderea populaţiei masculine şi  ponderea populaţiei feminine fiind de numai 
0,2%. 
Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă la 20 octombrie 2011 în judeţul Brăila arată că populaţia tânără, cu vârsta 
până la 30 ani deţine cea mai mică pondere din totalul populaţiei dintre toate judeţele regiunii (30,52% faţă de 32,89% 
media regională). 
Populaţia cu vârste între 30-64 ani deţine 50,73% din totalul populaţiei, cu 0,85 puncte procentuale peste media regională 
iar populaţia cu vârsta peste 65 ani deţine o pondere cu 1,53 puncte procentuale mai mare decît media regională (18,75% 
faţă de media regională de 17,22%) 
Ponderea populaţiei cu vârsta până la 14 ani este de 14,64%, cea mai mică pondere comparativ cu celelalte judeţe ale 
regiunii. Populaţia cu vârsta între 15 şi 19 ani are ponderea de 5,02%, apropiată de ponderea la nivel regional (5,34%). 
Populaţia din grupele de vârstă 20-24 ani şi 25-29 ani deţine ponderi inferioare mediilor regionale, cu 0,6% respectiv 
0,63%.   
Evoluţia populaţiei în perioada 2002–2011 arată o scădere continuă a ponderii populaţiei din grupa  de vârstă 0-14 ani şi 
o creştere continuă a ponderilor populaţiei din grupele de vârstă 15-64 ani şi 65 de ani şi peste. 
În cazul României, în ultimii ani, numeroşi cetăţeni au emigrat pentru a lucra în UE, aceasta sugerând faptul că mulţi 
dintre cei  care intenţionau să emigreze deja au emigrat şi că potenţialul pentru noi valuri de emigrare este limitat. 
Numărul persoanelor plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puţin un an, este de 15,56 mii şi, evident, nu cuprinde 
decât o parte a numărului de emigranţi externi. Având în vedere condiţiile economice actuale, este posibil ca o eventuală 
scădere a cererii de forţă de muncă în UE să reducă migraţia de forţă de muncă şi chiar să producă o revenire în ţară a 
unui număr de emigranţi. 
 
II.2. PROIECŢIA POPULAŢIEI ÎN PERSPECTIVA ANULUI 2025 
Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru orizontul anului 2025 arată o scădere continuă 
pentru întreaga regiune şi pentru toate judeţele. Scăderile cele mai mari se prognozează în 2025 pentru judeţul Brăila 
(scăderea cu 19,34% faţă de 2005). 
Pe grupe mari de vârstă, la nivel judeţean se prognozează o scădere a populaţiei din grupele de vârstă 0-14 ani şi 15-64 
ani şi o creştere a populaţiei din grupa de vârstă peste 65 de ani. Scăderile previzionate sunt pentru grupa de vârstă 0-14 
ani cu  37,4% faţă de 2005 iar pentru grupa de vârstă 15-64 ani cu 20% faţă de 2005. Judeţul Brăila are cu cea mai mare 
scădere prognozată a populaţiei din grupa de vârstă 0-14 ani şi din grupa de vîrstă 15-64 ani  
Prognoza la orizontul anului 2025 pentru grupa de vârstă 65 ani şi peste la nivel judeţean  arată o uşoară scădere faţă de 
anul 2005 (0,2%). Structura prognozată a populaţiei  la orizontul anului 2025 la nivelul judeţului arată o scădere a 
ponderii populaţiei din grupa de vârstă 0-14 ani de la 14,5% în 2005 la 11,3% în 2025 şi pentru populaţia din grupa 
de vârstă 15-64 ani, de la 69,4% în 2005 la 68,8% în 2025. Pentru populaţia din grupa de vârstă 65 de ani şi peste se 
prognozează o creştere a ponderii de la 16,1% în 2005 la 19,9% în 2025.  
Proiecţia detaliată anual până în anul 2025 arată, pe grupe de vârstă următoarele evoluţii: 
 pentru grupa de vârstă 3-6  ani, populaţia scade în 2025 faţă de 2005 cu 4 mii persoane, adică cu 30,39% faţă de 
2005 (peste media regiunii de 28,25%) 
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 pentru grupa de vârstă 7-10 ani, populaţia scade cu 3,16 mii persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu 23,04% 
faţă de 2005 (sub media regiunii de 25,36%). 
 pentru grupa de vârstă 11-14 ani, populaţia scade cu 2,85 mii persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu 18,34% 
faţă de 2005 (sub media regiunii de 20,30%). 
 Pentru grupa de vârstă 15-18 ani populaţia va scădea cu 12 mii persoane, scădere ce reprezintă 49,26 % faţă de 
2005 (peste media regiunii de 44,68%). 
 Pentru grupa de vârstă 15-24 ani populaţia va scădea cu 11,23 mii persoane, scădere ce reprezintă 37,31 % faţă 
de 2005 (peste media regiunii de 36,55%). 
 
III. REŢEAUA ŞCOLARĂ  
1. Unităţi de învăţământ ( cu personalitate juridică, inclusiv cele particulare) 

 Urban Rural Total 
Grădiniţe 21 - 21 
Şcoli gimnaziale 26 41 67 
Colegii şi licee 22 1 23 
Şcoli gimnaziale speciale 1 1 2 
Şcoli postliceale 2 0 2 
Palate şi cluburi ale elevilor 1 - 1 

Total 73 43 116 
2. Formaţiuni de studiu şi clase organizate 

 Preprimar Primar şi 
gimnazial Liceal X profesional Postliceal şi de 

maiştri Total 

Învăţământ de masă 436 1264 445 19 88 2252 
Învăţământ special 2 30 6 0 0 38 

Total 438 1294 480 19 88 2319 
3. Învăţământ simultan 

      Învăţământ simultan Clase cu efective reduse 
nr.clase nr.elevi nr.clase nr.elevi 

Primar 48 748 9 95 
Gimnazial  9 153 7 72 
Liceal 0 0 3 37 
Total 57 901 19 204 
4. Clase cu specific ( clase cu predare bilingvă, clase cu predare intensivă, învăţământ de artă, învăţământ 
sportiv) 

 

Clase cu predare 
bilingvă 

Clase cu predare 
Intensivă 

Învăţământ 
de artă 

Învăţământ 
Sportiv 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
Elevi 

Clasa I     1 25 1 27 
Clasa a II-a     1 26 2 47 
Clasa a III-a     1 16 2 50 
Clasa a IV-a     2 35 2 50 
Clasa a V-a   9 223 3 85 4 95 
Clasa a VI-a   3 79 3 77 3 50 
Clasa a VII-a   3 57 3 74 3 71 
Clasa a VIII-a   3 56 3 65 3 89 
Clasa a IX-a 4 112 4 116 4 104 3 86 
Clasa a X-a 3 84 4 115 4 108 3 86 
Clasa a XI-a 3 93 4 120 4 112 3 88 
Clasa a XII-a 3 90 4 81 4 107 3 89 
Total 13 379 34 847 33 833 32 828 
5.  Grupe de club sportiv 

Nivel Număr grupe Număr elevi 
Începători 14 237 
Avansaţi 3 30 
Performanţă - - 
Total  17 267 
 
IV. RESURSE UMANE 
IV.1. PERSONAL DIDACTIC/PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR/PERSONAL NEDIDACTIC 
În anul şcolar 2013-2014 au fost normate 5109 posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice, astfel : 

 3671,25 posturi didactice; 
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 468,25 posturi didactice auxiliare; 
 970 posturi nedidactice. 

Situaţia încadrării cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în judeţul Brăila, este prezentată în tabelul nr. 1, 
defalcat pe tipurile de finanţare. 
Tabelul nr. 1. Structura normelor din învăţământul preuniversitar în judeţul Brăila 
Tip de finanţare Personal 

didactic 
Personal 
didactic auxiliar 

Personal 
nedidactic 

Total 
personal  

Procent personal 
didactic (%) 

Consiliile locale 3459,75 446,75 918,50 4825 71,70% 
Consiliul Judeţean 162,50 16 23,50 202 80,44% 
M.Ed.C.T. 49 5,5 28 82,5 59,39% 
TOTAL 3671,25 468,25 970 5109 71,85% 
 
IV.1.1. Raportul  cadre didactice/ personal didactic auxiliar (nedidactic) 
Analizând situaţia încadrării la 01.09.2013, raportul personal didactic/personal didactic auxiliar, personal 
didactic/personal nedidactic se prezintă astfel:  
 sunt normate 3671,25 de posturi pentru personalul didactic şi 468,25 de posturi pentru personalul didactic 
auxiliar, rezultă un raport de 7,84 , în creştere faţă de cel înregistrat în anul şcolar 2012-2013,  7,73. 
 sunt normate 3671,25 de posturi pentru personalul didactic şi 970 de posturi pentru personalul nedidactic, 
rezultă un raport de 3,78, egal cu cel înregistrat în anul şcolar 2012-2013.  
Această situaţie se explică prin menţinerea numărului de norme didactice faţă de anul şcolar precedent, însă numărul de 
norme de personal didactic auxiliar sau nedidactic a crescut în unele unităţi de învăţământ sau s-a menţinut acelaşi în alte 
unităţi de învăţământ, deşi nu se mai justifică ca normare pe număr de elevi. 
Tabelul nr. 2 

Nr. posturi 
didactice  

Nr. posturi didactic 
auxiliar 

Raport 
2012-2013    

pers.did./pers.did.aux. 

Raport 
2013-2014    

pers.did./pers.did.aux. 
3671,25 468,25 7,73 7,84 

Tabelul nr. 3 
Nr. posturi 
didactice 

Nr. posturi 
nedidactic 

Raport 
2012-2013 

pers.did./pers.did.aux. 

Raport 
2013-2014    

pers.did./pers.did.aux. 
3671,25 970 3,78 3,78 

 
IV.1.2. Situaţia numerică a cadrelor didactice pe niveluri de şcolarizare/pe medii: urban, rural 
În tabelul nr. 4 este prezentată distribuţia normelor/posturilor didactice pe niveluri de învăţământ şi pe medii de rezidenţă. 
Tabelul nr. 4. Număr de norme/posturi didactice pe niveluri de învăţământ 

Nivelul de învăţământ Norme/posturi didactice 

Total din care: 
Urban Rural 

Învăţământ preşcolar 560,22 365 195,22 

Învăţământ primar 723,71 379,23 344,48 

Învăţământ gimnazial, liceal 2216,20 1632,05 584,16 

Învăţământ special 110,29 105,96 4,33 

Palatele şi cluburile copiilor 32,94 32,94 0 

Consiliere psihopedagogică (cabinete de asistenţă 
psihopedagogică, C.J.A.P.) 27,89 27,89 0 

TOTAL 3671,25 2543,07 1128,19 
Din analiza tabelului nr. 4 se observă că ponderea normelor didactice ocupate de către personal didactic calificat este în 
proporţie de 97,56 %, manifestând o  creştere faţă de anul şcolar precedent. 
 
IV.1.3. Număr de posturi didactice ocupate cu cadre didactice calificate/necalificate/în curs de calificare 
Tabelul nr. 5. Ponderea normelor/catedrelor didactice ocupate de personal calificat/necalificat  

Nivelul de învăţământ Norme/posturi didactice 
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Total din care: 
Calificaţi Necalificaţi 

Învăţământ preşcolar 560,22 549,22 11 

Învăţământ primar 723,71 708,71 15 

Învăţământ gimnazial, liceal 2216,20 2193,82 22,38 

Învăţământ special 110,29 110,29 0 

Palatele şi cluburile copiilor 32,94 31,94 1 
Consiliere psihopedagogică (cabinete de 
asistenţă psihopedagogică, C.J.A.P.) 27,89 27,89 0 

TOTAL 3671,25 3576,64 49,38 
 
IV.1.4. Total cadre didactice titulare şi suplinitoare 
Tabelul nr. 6. Situaţia cadrelor didactice titulare/ suplinitoare 

Total titulari Total suplinitori calificaţi  Total suplinitori fără studii corespunzătoare 
2613,70 
71,19 % 

1008,17 
27,46 % 

49,38 
1,34 % 

În anul şcolar 2013-2014 a crescut numărul suplinitorilor calificaţi (de  la 18,63 % la 27,46 %).  
 
IV.1.5. Cumul şi plata cu ora 
Din totalul de 3671,25 posturi didactice un număr de 533,32 posturi au fost ocupate prin cumul sau plata cu ora de către 
titulari, suplinitori calificaţi, pensionari şi în foarte puţine cazuri de către suplinitori necalificaţi. 
Disciplinele cu număr mai mare de posturi ocupate la cumul, respectiv plata cu ora sunt: 
 matematică                                     35,19 
 limba şi literatura română              33,86 
 limba engleză                                 32,33 
 învăţământ preşcolar                      20 
 învăţământ primar                          36,32 
 
IV.1.6. Discipline deficitare şi discipline cu supranumerar 
Tabelul nr. 7. Discipline deficitare/ discipline cu supranumerar 

Discipline deficitare Discipline cu supranumerar 
Matematica  Istorie 
Fizica Geografie 
Educaţie muzicală specializată Discipline tehnice 
Biologie Limba şi literatura română 
Educaţie plastică/vizuală Chimie 
Învăţător  
În anul şcolar 2013-2014 au fost vacantate un număr de 58 de catedre/ posturi didactice din următoarele motive: 
 42 de concedii pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani 
 16 concedii fără plată, conform art.255, alin.8 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
Aceste catedre au fost acoperite cu personal didactic titular la plata cu ora (6 %),  suplinitori calificaţi (74,5%), suplinitori 
necalificaţi (4,15%) şi cadre didactice pensionare   (15,35%). 
 
IV.1.7. Mişcarea personalului didactic, sesiunea 2013 
Pensionarea la limită de vârstă a cadrelor didactice 
Ca urmare a împlinirii vârstei limită de pensionare până la 1 septembrie 2014, la nivelul judeţului Brăila, s-au pensionat 
114 cadre didactice titulare. S-au înregistrat 10 cereri de pensionare anticipată, 4 cereri de pensionare anticipat parţial  şi 
100 cereri de pensionare la limită de vârstă. 
Completarea de normă 
Un număr de 35 de cadre didactice şi-au completat norma didactică, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, în 
alte unităţi  de învăţământ faţă de cele la care sunt titulari. Nu s-au înregistrat contestaţii.          
Pretransfer prin consimţământ 
Pentru această etapă de mobiliate a personalului didactic au fost soluţionate un număr de 100 cereri. La această etapă de 
mişcare a personalului didactic nu s-au înregistrat contestaţii. 
Restrângeri de activitate 
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Din cele 33 de restrângeri de activitate au fost soluţionate 26 şi 7 au fost rezolvate prin detaşare în interesul 
învăţământului pentru nesoluţionare de activitate, pe catedrele disponibile la acel moment.  
Nu s-au depus contestaţii după soluţionarea restrângerilor de activitate. 
 
IV.1.8. Situaţia rezultatelor la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice declarate vacante, sesiunea 
iulie 2014 
Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul 
Brăila, sesiunea iuie 2014 s-a desfăşurat conform prevederilor Metodologiei cadru de mobilitate a personalului didactic 
în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5741/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 
Au fost organizate 2 centre de concurs, pe discipline de concurs, în municipiul Brăila. 
Tabelul nr. 8.- Număr de posturi/catedre vacante/rezervate publicate la data de 6 mai 2014  

Jude
ţ 

Total 
posturi 
vacante/ 
rezervat
e 
publicat
e pentru 
concurs 

din care: 

Titulari 
zabile 
pt. 
concurs 

din care: 

Netitul
arizabi
le pt. 
concur
s 

din care: 

Titulari
zabile 
(urban) 

Titula
rizabil
e 
(rural) 

Posturi netitularizabile 
vacante/rezervate complete 

Posturi netitularizabile 
vacante/rezervate 
incomplete 

Com
plete 

Complet
e 
(urban) 

Comple
te 
(rural) 

Inco
mple
te 

Incomp
lete 
(urban) 

 
Incomp
lete  
(rural) 

BR 478 69 28 41 409 143 42 101 266 107 159 
Tabelul nr. 9.- Situaţia înscrierii şi participării candidaţilor la concursurile din judeţul Brăila  
SITUAŢIA STATISTICĂ A CANDIDAŢILOR INSCRIŞI LA CONCURS 

Judeţ Nr. candidaţi 
înscrişi 

din care: 

Absolvenţi 
2014 

Absolvenţi din 
serii 
anterioare 

Prezenţi la 
concurs 

Retraşi/abs
enţi din 
concurs 

Nr. de lucrări 
transmise pentru 
evaluare  

BR 467 72 395 383 83 382 
După evaluarea lucrărilor şi rezolvarea contestaţiilor, din cele 383 de lucrări ale candidaţilor prezenţi la concurs, 1lucrare 
a fost anulată, iar restul de 382 au fost evaluate şi s-au obţinut următoarele rezultate: 
 76 de note mai mici decât 5 
 102 de note cuprinse între 5 şi 6,99 
 204  note cuprinse între 7 şi 10 
La nivelul judeţului, procentul de promovabilitate la concurs a fost de 80,1%. 
Repartizarea posturilor s-a realizat în şedinţe publice organizate în fiecare centru de concurs, pentru posturile 
titularizabile şi posturile pubicate pentru angajare pe durată determinată în baza notelor obţinute la concursul din sesiunea 
iulie 2014. Numărul cadrelor didactice repartizate în şedinţele publice este prezentat în tabelele nr. 10 şi 11. 
Tabelul nr. 10. Situaţia mobilităţii personalului didactic titular pentru anul şcolar 2014-2015 

Tip de repartizare/ 
mişcare 

Titularizare 
Posturi titularizabile Nr. de candidaţi cu note 

mai mari sau egale cu 7 
Nr. de candidaţi care au 
ocupat posturi titularizabile 

TOTAL 69 204 47 
Tabelul nr. 11. Situaţia mobilităţii personalului didactic angajat pe durată determinată pentru anul şcolar 2014-2015 
 

Tip de repartizare/ 
mişcare 

Angajare pe durată determinată 
Prin continuitate În baza notelor de la concursul sesiunea 2014 

 
TOTAL 40 164 

 
IV.2 FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALULUI DIDACTIC 
IV.2.1  Perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ şi gradelor didactice 
Perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ şi gradelor didactice 
I.   Obiective: 
 Cunoaşterea şi aplicarea metodologiei organizării şi desfăşurării activităţii de perfecţionare a personalului 
didactic; 
 Formarea continuă prin obţinerea gradelor didactice; 
 Formarea continuă şi dezvoltarea resurselor umane în domeniul educaţiei; 
 Eficientizarea şi îmbunătăţirea resursei de personal didactic: formatori, metodişti mentori. 
II.      Perfecţionarea prin definitivare în învăţământ şi grade didactice 
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Programul acestei activităţi  s-a desfăşurat în conformitate cu O.M. 5720 din 20.10.2009 privind Metodologia formării 
continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 modificat prin OMEN 
3129 din 01.02.2013 şi OMECTS 6193/13.11.2012, Legea Educaţiei Naţionale nr.1/10.01.2011. 
În acest an şcolar au fost cuprinse pentru această formă de perfecţionare 901 cadre didactice care au susţinut gradele 
didactice după cum urmează: 

Nivele de evoluţie în cariera didactică Nr. cadre  
didactice înscrise 

Nr. inspecţii efectuate 
speciale IC1 IC2 

Definitivare în învăţământ, sesiunea 2014 148 266 0 0 
Gradul didactic II, sesiunea 2014 131 117 0 82 

Gradul didactic II, sesiunea 2015 129 0 0 83 
Gradul didactic II, sesiunea 2016 103 0 100 0 
Gradul didactic I, seria 2012-2014 75 64 0 13 
Gradul didactic I, seria 2012-2015 128 0 0 54 
Gradul didactic I, seria 2013-2016 119 0 119 35 
Gradul didactic I, seria 2014-2017 85 0 85 0 
Echivalare grad did. I cu doctoratul 0 0 0 0 
Total 918 447 304 267 
II.1. Examenul national de definitivare în învăţământ sesiunea 2014 
Organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014  s-a realizat în baza OMEN 
5294/2013, OMEN 3596/2014, nota MEN nr. 249/2014, nota MEN nr. 47629/2014,  procedura M.E.N. nr. 48313/2014, 
procedura M.E.N. nr. nr. 646/2014, procedura M.E.N. nr. 45525/2014. 
Comisia de examen conţinând un număr de 12 membri, precum şi centrul de examen au fost constituite în baza deciziei 
ISJ Brăila nr. 2594/15.11.2013.  
Pentru buna desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ din 14.07.2014 s-a primit sprijin din partea 
Inspectoratului judeţean de jandarmerie, Serviciul public de asistenţă medicală, S.C. Electrica S.A., Poliţia comunitară a 
municipiului Brăila, furnizori locali de internet, Compania de utilităţi publice locală. 
In perioada 15 noiembrie – 25 noiembrie 2013 s-a realizat înscrierea a 148 candidati şi validarea fişelor de înscriere de 
către aceştia la un numar de 29 discipline de examen. Un număr de trei candidaţi au fost respinşi, doi având studii 
neautorizate şi unul vechime peste limita prevăzută de metodologie. 
Până la data sustinerii examenului un numar de 6 candidati au solicitat invalidarea fişelor şi au anulat înscrierea, 
rezultand un număr de 139 candidaţi înscrişi şi validaţi (cu drept de participare la examenul de definitivare în 
învăţământ). 
Examenul s-a desfăşurat în condiţii optime, nu au fost candidaţi eliminaţi, nu au fost lucrări anulate. 
Pentru transportul lucrărilor la centrele de evaluare s-au stabilit 3 trasee pentru transportul lucrărilor, prin decizia 
7487/14.07.2014: Brăila-Braşov-Cluj, Brăila- Iaşi, Brăila-Ploieşti- Târgovişte-Bucureşti. 
La proba scrisă din cadrul examenului au participat în data de 14.07.2014 un numar de 132 (94,96 %) candidaţi. Un 
număr  de 24 candidaţi s-au retras  în timpul probei scrise din motive personale rezultand astfel 108  candidaţi cu note la 
proba scrisă (număr teze predate).  
Rezultatele  candidaţilor: 
a) înainte de contestaţii: promovabilitate 62,96% 
Promovati 68 
Nepromovati 40 
Prezenti la examen 108 
Absenti 7 
Retrasi din examen 24 
Total 139 
b) după contestaţii: promovabilitate 67,59% 

Promovati 

73   din care: 
Cu note 8-8,99 Cu note 9-9,99 Cu note 10 

61 11 1 
Nepromovati 35 
Prezenti la examen 108 
Absenti 7 
Retrasi din examen 24 
Total 139 
II.2. Gradul II sesiunea 2014 
Nr. crt. Disciplina Numar candidati validati pt. sustinerea examenului 
1.  Arta actorului 1 
2.  Biologie 4 
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3.  Economia şi gestiunea 
produselor agroalimentare 

1 

4.  Economie 2 
5.  Educatoare 36 
6.  Educaţie fizică şi sport 8 
7.  Educaţie plastică 2 
8.  Electromecanică 1 
9.  Geografie 2 
10.  Informatică 2 
11.  Istorie 1 
12.  Învăţător 19 
13.  Limba engleză 8 
14.  Limba franceză 8 
15.  Limba română 15 
16.  Matematică 1 
17.  Pedagogie 1 
18.  Pedagogie muzicală 3 
19.  Profesor documentarist 1 
20.  Psihologie 1 
21.  Psihopedagogie specială 1 
22.  Teologie ortodoxă 5 
23.  T.C. M. 1 
Total 124 

 
II.3. Gradul I sesiunea 2014 
Nr.crt. Disciplina Numar candidati care au sustinut inspectia speciala 
1.  Asistent medical generalist 1 
2.  Biologie 2 
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3.  Chimie 2 
4.  Educatoare 6 
5.  Educaţie fizică şi sport 2 
6.  Electrotehnică 1 
7.  Filozofie 1 
8.  Geografie 2 
9.  Informatică 2 
10.  Istorie 5 
11.  Învăţător 22 
12.  Limba engleză 7 
13.  Limba franceză 2 
14.  Limba română 15 
15.  Psihologie 1 
16.  Psihosociologie 1 
17.  Teologie ortodoxă 2 
18.  TCM 1 
Total 75 

 
 Puncte slabe: 
- Candidatii inscrisi pentru sustinerea gradelor didactice nu consulta informatiile transmise unitatilor de 
invatamant sau postate pe site-ul ISJ-perfectionare. 
- nu se respectă de către candidaţi termenul prevăzut de metodologie pentru depunerea la I.S.J. biroul 
perfecţionare a proceselor verbale ale inspecţiilor specifice gradelor didactice. 
Puncte tari: 
- serverului ftp al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila şi site-ul I.S.J. Brăila, secţiunea perfecţionare, sunt actualizate, 
conţin atât programele specifice susţinerii gradelor didactice cât şi copii ale notelor telefonice transmise în şcoli. 
- s-au stabilit relaţii de colaborare foarte bune cu centrele universitare în care se realizează perfecţionarea, astfel încât 
eventualele disfuncţii în ceea ce priveşte înscrierea sunt remediate în timp util. 
-  la inspecţiile speciale cadrele didactice obţin în proporţie de 90% calificativul sau nota maximă. 
- în proporţie de 95 %  inspecţiile speciale sunt realizate de către inspectorii de specialitate. 
- numărul constant al cadrelor didactice înscrise pentru obţinerea gradelor didactice indică faptul că sistemul de 
învăţământ brăilean este alimentat cu personal de predare dispus să rămână în sistem.  
 
IV.2.2 Formarea continuă prin acţiuni metodice desfăşurate în şcoli şi cercuri pedagogice 
O componentă importantă a formării continue a reprezentat-o activitatea de la nivelul unităţii de învăţământ, concretizată 
prin acţiuni organizate de Consiliile profesorale, colectivele de catedre pe specialităţi şi comisiile metodice. 
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O altă formă de perfecţionare au reprezentat-o activităţile din cadrul cercurilor pedagogice, coordonate de către 
inspectorii şcolari, a căror planificare şi evidenţă se face prin elaborarea de către CCD a Programului de activitate. De 
remarcat interesul manifestat de cadre didactice de toate specialităţile de a participa cu lucrări cu caracter ştiinţifico-
metodic şi practic-aplicativ de reală valoare formativ-instructivă prin nivelul de tratare şi modul de prezentare a temei.  
Denumirea 
Activităţii 

Tipul activităţii : Locul desfăşurării 
activităţii 

Nr. participanţi 

 
 
 
Formarea 
continua a 
cadrelor 
didactice 

Cerc pedagogic - sem. I 
-„ FORMAREA CONTINUĂ ȘI 
PROFESIONALIZAREA CARIEREI 
DIDACTICE” 

Casa Corpului Didactic Braila Responsabilii cu 
formarea din 
unităţile de 
învăţământ =100 

Cerc pedagogic - sem. II 
- „FORMAREA CADRELOR 
DIDACTICE - DE LA DEBUT LA 
SUCCES” 

Liceul cu Program Sportiv, 
Scoala Gimnaziala “Al. I. 
Cuza” Braila”, Gradinita nr. 3 
Braila 

Responsabilii cu 
formarea din 
unităţile de 
învăţământ =100 

 
IV.2.3. Formarea continuă prin acţiuni desfăşurate în colaborare cu C.C.D. 
În anul școlar 2013-2014, Casa Corpului Didactic Brăila, ca organizator de formare la nivelul județului, a avut în vedere 
ca obiective centrale : cresterea ratei de participare la proiecte / programe de formare de calitate, adecvate nevoilor 
cadrelor didactice din mediul urban / din mediul rural si evaluarea / monitorizarea impactului participarii cadrelor 
didactice din judet la activitatile de formare continua / perfectionare. 
 dezvoltare instituțională 
Pentru desfășurarea tuturor activităților în condiții optime și în termeni de modernitate, o atenție  deosebită a fost 
acordată optimizării managementului instituţiei, amenajării și dotării tuturor spațiilor destinate formării.  
De asemenea s-a avut în vedere : 
- creşterea gradului de funcţionalitate şi utilitate a spaţiilor de formare deja existente; 
- modernizarea şi eficientizarea serviciilor oferite de biblioteca C.C.D. ; 
- dezvoltarea filialelor C.C.D. şi asigurarea funcţionalităţii C.D.I.-urilor la nivelul judeţului; 
- alocarea şi administrarea corectă a resurselor financiare. 
 formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 
În anul şcolar 2013-2014 s-a acordat o importanţă deosebită realizării activităților de formare/ perfecționare la nivel 
județean, şi anume: 
- proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice  din învăţământul 
preuniversitar la nivel judeţean, în concordanță cu exigențele la nivel național și european; 
- proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii de perfecţionare a managerilor din învăţământul 
preuniversitar la nivel judeţean, in concordanta cu exigentele la nivel national si european. 
 marketing educaţional, informare, documentare şi consultanţă 
Pentru acest domeniu, obiectivele avute in vedere pe tot parcursul anului scolar 2013-2014 au fost: îndrumarea şi 
coordonarea activitatilor metodice, de consultanta, consiliere, expertiza, documentare, inovare, precum şi diversificarea 
modalităţilor de promovare a ofertei de formare şi a tuturor activităţilor desfăşurate la   C.C.D. Brăila. 
 organizarea activităţilor ştiinţifice, metodice, culturale 
S-a avut în vedere diversificarea activităţilor desfăşurate la nivelul C.C.D. pentru formarea curentă a personalului 
didactic, precum şi promovarea rezultatelor şi experienţelor de valoare obţinute în cercetarea şi proiectarea ştiinţifică, în 
activitatea culturală şi artistică. 
 editarea şi difuzarea de carte şi publicaţii 
S-a avut în vedere editarea de buletine metodice, suporturi de curs, alte tipărituri de interes pentru cadrele didactice 
brăilene, pentru promovarea imaginii CCD Brăila, a unităţilor de învăţământ din Brăila şi a activităţilor desfăşurate de 
cadrele didactice din municipiu şi judeţ. 
 parteneriate 
Un obiectiv important a fost punerea în valoare a capacităţilor socio - psihopedagogice în procesul relaţionării cu 
membrii comunităţii educaţionale şi locale, precum şi conştientizarea importanţei implicarii in proiecte, importanta 
educaţiei interculturale, educatiei civice, educatiei pentru mediu, pentru promovarea omului modern. 
 publicitate, diseminare 
S-a avut în vedere selecţia căilor şi mijloacelor de comunicare cu factorii implicaţi în procesul educaţional, precum şi 
promovarea şi diseminarea activităţilor si proiectelor în care este implicată C.C.D. Brăila. 
 dezvoltarea personală proprie şi a personalului instituţiei 
Asigurarea dezvoltării personale si profesionale a personalului instituţiei a fost posibila prin crearea cadrului necesar 
participării acestora la stagii de formare organizate de M.E.N., I.S.J., C.C.D. sau de alte instituţii furnizoare de formare.  
Concordanţa cu obiectivele strategice ale I.S.J. în domeniul dezvoltării resurselor umane. 
Pe tot parcursul anului şcolar 2013-2014, Casa Corpului Didactic Brăila si Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, au  
corelat pachetul de obiective care l-au avut in vedere aşa încât cadrele didactice să beneficieze de o cât mai bună 
perfecţionare / formare.  
S-a avut în vedere : redimensionarea funcţiilor C.C.D., creşterea calităţii şi eficienţei activităţii C.C.D., îmbunătăţirea 
fluxului informaţional, redimensionarea reţelei formatori - formaţi,  reabilitarea formării pentru mediul rural, întocmirea 
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hărţii unităţilor partenere pentru formare,  diversificarea ofertelor de formare, îmbunătăţirea calităţii activităţilor de 
formare, implicarea in proiecte, dezvoltarea resurselor umane şi materiale, dezvoltarea relaţiilor comunitare, dezvoltarea 
parteneriatelor. 
Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente / comentarii. 
 dezvoltare institutionala 
- s-au facut demersuri pentru continuarea consolidarii şi reabilitarii la corpul de clădire de pe str. Ana Aslan; s-au 
achiziţionat cărţi / licenţe; s-au mentinut functionale C.D.I.-urile din judeţ; s-au alocat corect resursele bugetare; s-au 
realizat activităţi pentru obţinerea de venituri extrabugetare; s-a lucrat la softul pentru informatizarea bibliotecii. 
 programe de formare continuă 
- s-au determinat şi ierarhizat ţintele de formare; s-au stabilit obiectivele specifice formării la nivelul judeţului; s-a 
proiectat oferta proprie de formare anuală; s-a urmărit creşterea calităţii programelor de formare; s-au identificat, selectat 
şi monitorizat formatorii; s-a gestionat corect formarea cadrelor didactice;  s-au organizat stagii de formare pentru 
cursurile acreditate şi s-a făcut evaluarea internă şi externă  a lor; s-a urmărit valorificarea cursurilor la clasă in unitãtile 
scolare cuprinse în inspectia scolara generala: Semestrul I: Liceul cu Program Sportiv Braila, Liceul Tehnologic „Matei 
Basarab” Maxineni, Scoala Gimnaziala „Nikos Kazantzakis” Braila, Scoala Gimnaziala Stancuta jud. Braila, Gradinita 
nr. 3 Braila. 
Semestrul II: Colegiul National „Nicolae Balcescu” Braila, Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu” Braila, Scoala 
„Dimitrie Cantemir” Braila, Gradinita nr. 37 Braila. 
 marketing educaţional 
- s-a investigat şi analizat raportul dintre cererea şi oferta C.C.D. în domeniul formării; s-au elaborat chestionare, pliante, 
afişe cu privire la : formare, cursuri, concursuri, sesiuni de comunicări, servicii oferite de C.C.D. ; nu s-au realizat 
suficiente activităţi pentru obţinerea de sponsorizări. 
 domeniul informării, documentării şi consultanţei 
- s-a oferit îndrumare şi consultanţă de către profesorii metodişti şi bibliotecarul C.C.D. pentru proiectarea şi realizarea 
activităţilor metodice la nivelul şcolii şi la cercurile pedagogice; s-a realizat consiliere metodică în vederea obţinerii 
gradelor didactice; s-au întocmit bibliografii pe anumite teme; s-au prezentat noutăţile în specialitate la cercurile 
pedagogice, în pliante şi pe site-ul C.C.D.; s-au realizat recenzii de carte, expoziţii şi s-a difuzat carte în regim de librărie, 
dar nu în cantitatea dorită. 
- directorul CCD a inclus în planul de inspecţii, inspecţii tematice cu întocmire a notelor de control cu privire la 
activitatea C.D.I.-urilor si filialelor C.C.D. 
 organizarea activităţilor ştiinţifice, metodice, culturale 
- s-au organizat sesiuni de comunicări ştiinţifice şi metodice ale cadrelor didactice; s-au organizat colocvii profesionale, 
mese rotunde, simpozioane şi dezbateri; s-au organizat expoziţii ale cadrelor didactice si ale elevilor; s-au organizat 
expoziţii şi manifestări dedicate unor momente omagiale:  
- 13 septembrie 2013 - 100 ani de la moartea inginerului roman, inventator si pionier al aviatiei romane: AUREL 
VLAICU; 
 
- 26 octombrie - 340 ani de la nasterea scriitorului, ganditorului, enciclopedistului si domnitor al Moldovei: DIMITRIE 
CANTEMIR; 
- 7 noiembrie - 100 ani de la nasterea scriitorului si eseistului francez, laureat al PREMIULUI NOBEL  pentru literatura: 
ALBERT CAMUS; 
-1 DECEMBRIE -vitrina cu tema: " ZIUA NATIONALA A ROMANIEI"; 
- 6 DECEMBRIE - 7 IANUARIE vitrina cu tema: "OBICEIURI DE IARNA LA ROMANI"; 
- 15 IANUARIE vitrina cu tema: ' ZILELE MIHAI EMINESCU"; 
- 24 IANUARIE vitrina cu tema : " Unirea Principatelor Romane"; 
- 3 februarie: 60 ani de la mortea prozatorului IONEL TEODOREANU; 
- 20 februarie: 90 ani de la nasterea scriitoruli EUGEN BARBU; 
- 1 MARTIE vitrina cu tema: ION CREANGA "MAERTISORUL MOLDOVEI"; 
- 23  aprilie: ZIUA BIBLIOTECARULUI SCOLAR; 
- 28 aprilie - 20 mai vitrina cu tema: " Traditii si obiceiuri de Sfintele sarbatori de Paste"; 
- 21 mai - 50 ani de la moartea criticului, istoricului literar, poetului, eseistului si diplomatului roman: TUDOR VIANU; 
- 15 IUNIE vitrina cu tema "MIHAI EMINESCU- PLECAT DEVREME, RAMAS PENTRU VECIE"; 
- 30 iunie - 30 august expozitie cu MATERIALE DIDACTICE 
- s-au organizat lansări de carte şi s-au prezentat diverse softuri educaţionale (Legislatie, Biblioteca);  
- s-au realizat schimburi de experienţă între cadre didactice din Brăila şi cadre didactice din alte judeţe (Vrancea, Galati, 
Tulcea, Constanta, Buzau, Bucuresti, Ilfov) şi chiar din alte ţări (Slovacia, U.K., Belgia, Cipru, Turcia). 
 editarea şi difuzarea de carte şi publicaţii 
-s-au elaborat materiale suport de curs pe hârtie sau / şi C.D 
- s-a editat programul cercurilor pe sem. I+II, programul „Festivalul Sanselor tale - 2013”; s-au editat lucrări metodice de 
specialitate şi culegeri/ ghiduri ale cadrelor didactice. 
 parteneriate 
- s-a reprezentat cu succes instituţia în relaţiile cu C.N.C.E.I.P., M.E.C.T.S., I.S.E., A.R.A.C.I.P., C.N.E.E., I.S.J., 
furnizori de formare, unităţi şcolare din municipiu şi judeţ; se va urmări îmbunătăţirea relaţiei  C.C.D. Brăila – 
comunitate (ONG-uri, fundaţii). 
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 publicitate, diseminare 
- s-a difuzat în toate unităţile şcolare oferta de activităţi a C.C.D. Brăila, chestionare privind nevoia de formare; a fost 
mediatizată  activitatea C.C.D.  Brăila în mass-media (comunicate de presa) şi la televiziunea locală (Mega TV Brãila); s-
au popularizat activităţile desfăşurate de C.C.D. Brăila pe site-ul instituţiei (http://braila.ccd.edu.ro), s-a lucrat la 
varianta site-ului în limba engleză, dar nu a fost publicata. 
 dezvoltarea personală proprie şi a personalului instituţiei 
- s-au repartizat eficient sarcinile în cadrul echipei C.C.D.; reprezentanţii echipei C.C.D. Brăila au participat la acţiunile 
specifice organizate de M.E.N, C.N.C.E.I.P., C.N.E.E., SIVECO, I.S.J., Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti, 
Universitatea Bucuresti, Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava;  
-s-au realizat întâlniri periodice cu profesorii metodişti ai I.S.J. şi cu profesorii formatori;  
-s-a avut în vedere perfecţionarea permanentă a membrilor echipei C.C.D. Brăila. 
Programe in concordanta cu obiectivele strategice in domeniul resurselor umane alw MEN, organizate prin casa 
corpului didactic: 

Furnizorul 
programului 

acreditat 

Denumirea programului Nr. deciziei de 
acreditare 

 

Nr.  Credite Nr. 
participanţi 

Universitatea 
Bucuresti – 

Facultatea de 
Stiintele Educatiei 

Abilitare pe curriculum OMECTS nr. 6545 
/ 12.12.2011 

25 1235 

Universitatea 
Bucuresti – 

Facultatea de 
Stiintele Educatiei 

Dezvoltarea profesionala continua pe 
componenta instruirii diferentiate a 

elevilor 

OMECTS nr. 6545 
/ 12.12.2011 

25 1235 

C.C.D. Bucuresti Gestionarea si medierea conflictelor din 
sistemul educational 

OMECTS nr. 3876 
/ 02.05.2012 

10 25 

 Total 
Programe = 3 

- - Total 
participant= 

2495 
Programe în concordanţă cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale MEN, organizate prin Casa 
Corpului Didactic 

Programe de formare continuă din oferta de programe a C.C.D., avizată MECTS 

Nr. crt. Tema Durata Nr. cursanţi 

1 Curs de formare a profesorilor metodisti  
24 230 

2 Implementarea sistemului de control managerial  
24 130 

3 Prevenirea si combaterea violentei in scoala 
24 39 

4 Consiliere si orientare 
24 35 

5 Abilitarea curriculara a profesorilor debutanti pentru invatamantul 
primar 24 22 

6 Metodica si didactica Limbii romane 24 20 

7 Invatarea centrata pe copil 24 22 

Nr. 
crt. 

Tema programului Nr. adresei 
MECTS 

de convocare 

Grup ţintă Durata 
ore 

Nr. 
cursanţi 

1 Sistem Informatic Integrat al 
Invatamantului din Romania 

4904/ 
09.05.2014 

Administratori 
de sistem 

Din unitatile 
scolare 

60 50 

 Total 
programe = 1 

- - - Total participanti 
= 50 
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8 Dezvoltarea competentelor de citit – scris in invatamantul primar 24 31 

Programe / Activitati specifice desfasurate in mediul rural 
Localitatea Titlul 

programului 
Durata cursului Nr. participanţi 

Fauirei Comunicare eficienta in gestionarea relatiilor 
inter si intra- institutionale din sistemul de 
invatamant 

40 25 

Tichilesti Promovarea egalitatii de sanse in educatie 40 25 
Ianca Educatia in spiritual dezvoltarii durabile 40 25 
Programe / activitaţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor, romilor din zonele defavorizate şi altor 
grupuri din afara sistemului de învăţământ preuniversitar) 

Localitatea Titlul 
programului 

Grupul ţintă Durata 
cursului (nr.ore) 

Nr. 
paricipanţi 

Brăila Invatarea centrata pe copil Absolventi de liceu 
pedagogic/ colegiu 

24 12 
 

ACŢIUNI ŞTIINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE 
FESTIVALUL ŞANSELOR TALE – ROMANIA 2013 ”CETATEAN ROMÂN-CETATEAN EUROPEAN”, 
Brăila, 18 - 24 noiembrie 2013 
1. DREPTUL LA LIBERTATE RELIGIOASA. CULTELE RELIGIOASE IN U. E. - dezbatere 
Data: 18 noiembrie 2013, ora 8,00 
Locatia: Scoala Gimnazială ”R. Tudoran” Brăila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: prof. Dorobantu Petrus; monitor: prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat : 12 elevi din clasa V B, 2 cadre didactice. 4 parinti 
Obiectiv/Desfasurare: cunoasterea dreptului de libera alegere a cultelor religioase in U.E..  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
2. LA PAS PRIN EUROPA - prezentari Power Point  
Data: 19 noiembrie 2013, ora 12,00 
Locatia: Scoala Gimnazială ”R. Tudoran” Brăila - Centrul de Documentare si Informare  
Răspunde: inv. Bratu luminita; monitor: prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat: 24 elevi din clasa IV A, 2 cadre didactice, 4 parinti 
Obiectiv/Desfasurare: cunoasterea Imnului U.E. si a insemnelor U.E..  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
3. SA CONFECTIONAM STEAGURILE UE - prezentari Power Point 
Data: 20 noiembrie 2013, ora 9,00 
Locatia: Scoala Gimnazială ”R. Tudoran” Brăila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: inv. Chirila Silvia; monitor: prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat: 25 elevi din clasa IV B, 2 cadre didactice, invitati: prof. Niculae Cristea – M.E.N., prof. Cristina Anton – 
C.C.D. Braila. 
Obiectiv/Desfasurare: cunoasterea steagului U.E. si steagurilor tarilor membre U.E., realizarea lor din colaje.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
4. DREPTURILE OMULUI IN ROMANIA - dezbatere 
Data: 20 noiembrie 2013, ora 11,00 
Locatia: Scoala Gimnazială ”R. Tudoran” Brăila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: prof. Prodea Adrian; monitor: prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat: 36 elevi din clasa VII A, VII B, 2 cadre didactice, 8 parinti 
Obiectiv/Desfasurare: cunoasterea drepturilor omului conform actelor normative din Romania si din U.E..  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
5. SUNTEM COPIII  EUROPEI - prezentari Power Point 
Data: 21 noiembrie 2013, ora 11,00 
Locatia: Scoala Gimnazială ”R. Tudoran” Brăila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: inv. Cociasu  Mihaela; monitor: prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat: 34 elevi din clasele IA, IB, 2 cadre didactice. Invitati: prof. Niculae Cristea – M.E.N., prof. Cristina 
Anton – C.C.D. Braila 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea unor papusi traditionale din hartie pentru tari ale U.E., colorarea lor si asocierea cu 
steagurile tarilor U.E. din care provin porturile populare.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
6. VALORILE DEMOCRATIEI – sesiune de referate 
Data: 18  noiembrie 2013, ora  13,00  
Locatia: Scoala Gimnazială Surdila Greci, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: prof. Toderascu Călin, bibliotecar Vodarici  Emilia, prof. Ghergus Mariana, prof. Ciocârlan Corina, prof. 
Bratosin Sabina; partner: Biblioteca Comunală Surdila Greci; monitor: prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. 
Braila 
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Au participat: 7 elevi, 4 cadre didactice, 2 parinti, 2 persoane din comunitate 
Obiective/Desfasurare: să explice termenii  democraţie  şi valori democratice; să clasifice  tipurile de valori; să  
inţeleagă  semnificaţia  termenului  democraţie  in  societatea actuală.  
Impreună  cu  coordonatorii activităţii s-au ascultat referatele citite de elevii, apoi s-au acordat note fiecărui referat.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
7. CETĂTEAN ROMÂN, CETĂTEAN EUROPEAN - prezentari Power Point 
Data: 19  noiembrie 2013, ora 13,00  
Locatia: Scoala Gimnazială Surdila Greci, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: prof. Toderascu Călin; monitor: prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat: 44 elevi, 2 cadre didactice, 4 parinti, 3 persoane din comunitate. 
Obiective/Desfasurare: să ştie ce inseamnă  cetăţean roman şi cetăţean european; să cunoască articole din Tratatul de la 
Maastrich.  
In cadrul activităţii, s-a folosit videoproiector, cateva slideuri Power Point, care au fost citite pe rand de elevi, şi discutate 
impreună cu aceştia. Apoi au urmat discuţii libere pe tema aleasă.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
8. TRADITII ROMÂNESTI - activitate culturala 
Data: 20  noiembrie 2013, ora 13,00   
Locatia: Scoala Gimnazială Surdila Greci, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  
Răspunde: prof. Toderascu Călin, inv.Antonescu Nela; monitor: prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat: 17 elevi, 2 cadre didactice, 10 parinti, 6 persoane din comunitate. 
Obiective/Desfasurare: să cunoască tradiţii romaneşti; să cante  melodii populare.  
Sub indrumarea  coordonatorilor, elevii au interpretat melodii populare romaneştii  după videoproiector, in stil karaoke.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome.  
9. DREPTURILE CETĂTEANULUI EUROPEAN - expozitie de desene  
Data: 21  noiembrie 2013, ora 12,00 
Locatia: Scoala Gimnazială Surdila Greci, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  
Răspunde:  prof. Toderascu Călin, inv.Antonescu Nela, inv. Panait Lenuta; monitor: prof.dr. Cristina Elena Anton – 
director C.C.D. Braila 
Au participat: 20 elevi, 3 cadre didactice, 10 parinti, 5 persoane din comunitate. 
Obiective/Desfasurare: să cunoască drepturile cetăţeanului european; să realizeze desenele pe tema prezentată. 
Impreună cu doamnele invăţătoare, elevii au colorat şi desenat planşe ce au ilustrat  drepturile cetăţeanului european. 
Juriul format din 3 membri,  au ales cele mai frumoase desene, care au fost premiate.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
10. ANUL EUROPEAN AL CETĂTENILOR - dezbatere  
Data: Scoala Gimnazială Surdila Greci, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  
Locatia: 22 noiembrie 2013, ora 12,00 
Răspunde: prof. Toderascu Călin, prof. matematică Mihalache Gabriela; monitor: prof.dr. Cristina Elena Anton – 
director C.C.D. Braila 
Au participat: 12 elevi, 2 cadre didactice, 2 parinti, 4 persoane din comunitate. 
Obiective/Desfasurare: să  ştie de ce se aniversează  Anul  European al Cetăţenilor; să participe activ la dezbatere.  
Sub indrumarea coordonatorilor, elevii au dezbătut tema activităţii, prin intrebări adresate de moderator.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
11. ŢARA MEA E ROMÂNIA – prezentare arte vizuale 
Data: 18 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila  
Răspunde: prof. Susanu Neaga, prof. Iordache Ionela, prof. Popescu Georgeta, prof. Drăghici Monica; monitor insp. 
Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 25 elevi cu CES din clasele II, IIIB, IV B, 7 cadre didactice, 10 parinti 
Obiective/Desfasurare: elevii au primit materialele didactice necesare: cartoane colorate, pastă de lipit, beţişoare şi sub 
îndrumarea cadrelor didactice au realizat steguleţe tricolore, au trasat harta României şi au colorat-o cu roşu, galben şi 
albastru. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
12. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ELEVILOR – activitate de informare  
Data: 19 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila  
Răspunde: prof. Negrea Emilia, prof. Moşescu Iuliana, prof. Clăianu Aurora, prof. Pănoiu Jenica; monitor insp. Picus 
Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 20 elevi cu CES din clasele VI A, VI B, IX C, X A, X C, 5 cadre didactice, 8 parinti 
Obiective/Desfasurare: s-au purtat discuţii despre îndatoririle şi obligaţiile pe care elevii le au, s-a prezentat în Power 
Point un material cu această temă, s-au identificat  situaţii concrete pe  fişe de lucru.  
Pe parcursul activităţii elevii au fost activi şi receptivi.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
13. SUNTEM COPIII EUROPEI – prezentare arte vizuale 
Data: 20 noiembrie 2013, ora 10,00  
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Locatia: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila  
Răspunde: prof. Copae Stelinina, prof. Bălan Georgeta, prof. Budur Carmen; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. 
Braila 
Au participat: 30 elevi cu CES din clasele V B, V C, VII A, 4 cadre didactice, 5 parinti 
Obiective/Desfasurare: s-a discutat cu elevii despre Europa, s-a prezentat steagul României şi steagul Uniunii 
Europene.  
Sub îndrumarea cadrelor didactice ei au realizat lucrări plastice pe această temă, au confecţionat steagul Uniunii 
Europene. Lucrările realizate au fost expuse în cancelaria şcolii.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
14. ŢĂRI DUNĂRENE – activitate de informare 
Data: 21 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila  
Răspunde: prof. Copae Stelinina, prof. Picuş Eugenia, prof. Marin Ion; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 30 elevi cu CES din clasele IX, X, XI, 4 cadre didactice, 2 parinti 
Obiective/Desfasurare: in cadrul activităţii au fost prezentate aspecte referitoare la importanţa fluviului Dunărea; 
traseul parcurs de acest fluviu de la locul de izvor până la locul de vărsare, implicit ţările străbătute şi capitalele prin care 
trece; diferenţele de ordin economic, investiţiile ce trebuie făcute în viitor; problemele de mediu care sunt presante atât 
din considerente ce ţin de biodiversitate cât şi pentru protejarea moştenirii culturale; atracţiile turistice şi culturale pe 
care le are Dunărea din România până în Germania; strategia U.E. pentru regiunea Dunării ce reuneşte organizaţiile de 
turism pentru a maximiza oportunităţile de călătorie şi explorare, cuprinzând diferite culturi, capitale, religii, limbi.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
15. SI NOI SUNTEM EUROPENI - expozitie 
Data: 22 noiembrie 2013, ora 11,00  
Locatia: Gradinita 49 (Structura:19) Braila 
Răspund: prof. inv. prescolar Ceaus Gica; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 19 copii, 2 educatoare, 19 parinti 
Obiective/Desfasurare: activitatea a cuprins doua momente:  
- primul moment constituit din pregatirea materialelor necesare realizarii unei expozitii: confectionarea de stegulete, 
lucrari plastice - pictura “Romanasi europeni”, modelaj – “Mandria mea, tricolorul romanesc”.  
-al doilea moment l-a constituit deschiderea expozitiei la care au participat ca invitati parintii copiilor.  
Pe parcursul activitatii s-au purtat discutii tematice despre Romania, despre vechimea poporului roman pe aceste locuri 
ca mostenitori ai dacilor liberi, despre insemnele tarii, despre Europa, steguletele tarilor europene. S-au purtat convorbiri 
despre : orasul si tara in care locuim, care sunt culorile specifice ale drapelului tarii, stema tarii, imnul Romaniei, cum 
recunoastem harta Romaniei si ce orase importante din tara cunoastem, ce este Uniunea Europeana, care este capitala 
UE, ce tari europene sunt vecine cu noi, care este Imnul si steagul Uniunii Europene, moneda europeana. Dupa vernisajul 
expozitiei, s-a ascultat si intonat Imnul Romaniei si Uniunii Europene, s-au recitat poezii, s-au intonat cantece populare 
romanesti, s-au dansat dansuri populare la care s-au alaturat si parintii, au urmat dansuri tematice: “Hora Prieteniei”. 
Copiii au fost entuziasmati de aceasta zi pe care au simtit-o ca de sarbatoare, iar parintii au facut aprecieri la adresa 
modului de organizare si si-au manifestat bucuria ca ua participat alaturi de copii la pregatirea ei.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
16. MA MANDRESC CA SUNT ROMAN – activitate integrata  
Data: 19 noiembrie 2013, ora 9,45  
Locatia: Gradinita  49 Braila  
Răspund: ed. Raileanu Georgeta, ed.  Trofin Tincuta; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 16 copii, 2 educatoare, 14 parinti 
Obiective/Desfasurare: activitate prin care au promovat în rândul copiilor idei despre ţările care fac parte din UE, 
despre eforturile de integrare a României, pentru a asigura copiilor o viaţă mai bună, un viitor mai sigur.  
În cadrul activităţii: au ascultat poveşti despre copiii din alte ţări; au confecţionat drapelul UE şi drapele ale ţărilor 
membre pe care le-au aşezat alături de drapelul României la “Colţul Europa”; au redat prin desene, picturi, construcţii, 
povestiri, ceea ce au înţeles despre Europa.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
17. SFARSIT DE TOAMNA IN EUROPA – expozitie 
Data: 20 noiembrie 2013, ora 12,00  
Locatia: Gradinita  49 Braila  
Răspund: ed. Burlacu Mariana, ed. Cocos Jenica; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila   
Au participat: 17 copii, 2 educatoare, 22 parinti 
Obiective/Desfasurare: prima parte a activităţii a constat în susţinerea programului artistic ,,A venit pe dealuri toamna”, 
programul conţinând poezii, cântece, ghicitori despre toamnă, dansul cu temă ,,Simfonie de toamnă în Europa”, o 
evaluare a cunoştinţelor dobândite pe parcursul derulării proiectului ,,Hora anotimpurilor”, iar in partea a doua doua s-a 
derulat activitatea pe ateliere de creaţie-realizarea, împreună cu părinţii a unui poster ,,Bogăţiile şi frumuseţea toamnei în 
Europa”.  
S-a lucrat pe 3 subgrupe fiecare având sarcina de a lucra împreună pentru a realiza creativ tema dată: coşul cu flori, 
fructe, legume. Părinţii au lucrat alături de copii ajutându-i la decupat, colorat, lipit, iar la final cele 3 lucrări comune au 
fost aşezate pe un singur poster, toţi participanţii find mândri de aspectul posterului realizat.  
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La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
18. HORA PRIETENIEI – dansuri populare romanesti si maghiare  
Data: 21 noiembrie 2013,  ora 11,30  
Locatia: Gradinita 18 Braila  
Răspund: ed. Milea Aurelia, ed. Taranu Liliana; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila  
Au participat: 32 copii, 2 educatoare,  17 parinti 
Obiective/Desfasurare: activitatea s-a desfăşurat sub forma unui spectacol oferit de copiii grupei mari celor din grupa 
mijlocie.  
Sub genericul ,,Hora prieteniei”, copiii îmbrăcaţi în costume populare româneşti şi maghiare, au prezentat două dansuri 
populare ,,Drag mi-e jocul românesc” şi ,, Az a szep”.  Pentru a realiza ,,Hora prieteniei” copiii au  format perechi ,,un 
român şi un maghiar”,  realizând simbolic prietenia dintre cele două popoare europene. Activitatea s-a încheiat prin 
prezentarea unor imagini din ţara noastră şi ţări ale Uniunii Europene, pentru a transmite un mesaj de incluziune şi 
apartenenţă.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
19. FLORI PENTRU EUROPA – dans tematic  
Data: 21 noiembrie 2013, ora 11,30  
Locatia: Gradinita 49 Braila  
Răspund: ed. Mihart Iustina, ed. Mocanu Rada; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila  
Au participat: 14 copii, 2 educatoare,  18 parinti 
Obiective/Desfasurare: prima parte a activităţii  a constat în derularea unei activităţi practice - lipire ,,Flori pentru 
Europa’’. Copiilor li s-a explicat şi demonstrat modul de lucru şi pentru ce fac ei aceste flori multicolore. Ei au lucrat cu 
entuziasm, atenţi şi rezultatul a fost pe măsura aşteptărilor. La final, fiecare copil şi-a luat floarea lucrată şi a împodobit 
sala de grupă, unde am desfăşurat apoi dansul tematic ,,Flori pentru Europa”. Copiii au fost costumaţi cu elemente 
specifice anotimpului de toamnă şi pentru a păstra  tematica dansului, băieţii au avut în mână steguleţe ale ţărilor din 
Europa, iar  fetele, în piept, flori ce reprezentau steagurile unor ţări europene. Ei au dansat pe melodia Imnului U.E.. 
Părinţii au apreciat efortul d-lor ed. pentru confectionarea materialului necesar desfăşurării  activităţii, a costumaţiei 
adecvate a copiilor precum şi pentru cunoştinţele transmise şi asimilate de copii despre ţările din Europa. De asemenea s-
au arătat deschişi la organizarea unor astfel de activităţi în care să se implice alaturi de copii în îndeplinirea sarcinilor 
date.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
20. NE MANDRIM CA SUNTEM ROMANI, CETATENI EUROPENI - sezatoare   
Data: 22 noiembrie 2013, ora 9,45  
Locatia: Gradinita 19 Braila  
Răspund: ed. Ceaus Gica, ed. Mocanu Silvia; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila   
Au participat: 17 copii, 2 educatoare, 17 parinti 
Obiective/Desfasurare: activitatea s-a desfăşurat sub forma unei sezatori oferite de copiii grupei mijlocii celor dragi lor.  
Sub genericul ,,Ne mandrim ca suntem romani,cetateni europeni”, copiii îmbrăcaţi în costume populare româneşti  au 
prezentat dansuri populare ,,Drag mi-e jocul românesc” şi au cantat, recitat. Activitatea s-a încheiat prin prezentarea unor 
imagini din ţara noastră şi ţări ale Uniunii Europene ,pentru a transmite un mesaj de incluziune şi apartenenţă.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
21. EUROPA CU VOCILE NOASTRE – schimb de experienta 
Data: 22 noiembrie 2013, ora 10,30 
Locatia: Gradinita 49 Braila  
Răspund: ed. Condrut Lilica, ed. Dogarescu Marioara; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 16 copii, 2 educatoare, 14 parinti 
Obiective/Desfasurare: in cadrul acestei activităţi s-au purtat discuţii tematice despre : România, însemnele ţării, 
Europa, steguleţele ţărilor europene, cum se numeşte oraşul  şi ţara în care locuim, care sunt culorile specifice ale 
drapelului ţării, stema ţării, imnul României, harta României şi oraşe importante din ţară, care este capitala României, 
cum se numesc banii din România, care sunt drepturile copiilor din România, ce este Uniunea Europeana, care este 
capitala UE, care este importanţa Europei în viaţa familiilor noastre, ce oraşe europene sunt vecine cu noi, care este 
Imnul Uniunii Europene, care este steagul UE şi ce semnificaţie are, care este moneda europeană.  
În continuare s-a ascultat şi intonat Imnul României şi Uniunnii Europene. Copiii au fost îmbrăcaţi ca în zi de sărbătoare, 
în costume naţionale.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
22. INVATAM DE MICI VALORI EUROPENE - prezentari Power Point  
Data: 18 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Gradinita  6 (Structuri: 6, 32, 9) Braila  
Răspund: educatoarele grupelor; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 132 copii, 12 educatoare 
Obiectiv/Desfasurare: prezentarea valorilor europene.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
23. EU  SUNT  PUI DE ROMANAS – activitate educatie muzicala 
Data:19 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Gradinita 32 Braila  
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Răspund: ed. Tureac Victoria, ed. Baciu Steluta; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila  
Au participat: 28 copii, 3 educatoare, 9 parinti 
Obiectiv/Desfasurare: prezentarea si recunoasterea  unor cantece specifice tarilor din U.E.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
24. EUROPA, CASA NOASTRA – expozitie   
Data: 20 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Gradinita  6 Braila  
Răspund: ed. Banica  Maria, ed. Cotet  Ligia; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila  
Au participat: 27 copii, 2 educatoare, 12 parinti 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea unei expozitii cu obiceiuri si traditii specifice tarilor U.E.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
25. COPIII EUROPEI  - atelier de creatie plastica - desen  
Data: 21 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Gradinita  9 Braila  
Răspund: ed. Ilie Emilia, ed. Custura Iuliana; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 17 copii, 2 educatoare, 11 parinti 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea unor desene tematice despre copiii U.E.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
26. CALATORIE PRIN EUROPA – album de fotografii 
Data: 21 noiembrie 2013, ora 10,30  
Locatia: Gradinita 32 Braila  
Răspund: ed. Lipan Nela, ed. Jiglau Maria; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila   
Au participat:  22 copii, 2 educatoare, 8 parinti 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea unui album cu poze din diferite tari ale U.E.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
27. HORA ROMANEASCA – dansuri populare 
Data: 22 noiembrie 2013, ora 11,30  
Locatia: Gradinita 9 Braila  
Răspund: ed. Ghergus Rodica, ed. Trifu Naomi; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila  
Au participat: 38 copii, 3 educatoare, 14 parinti 
Obiectiv/Desfasurare: prezentarea unor cantece / dansuri specifice unor tari din U.E.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
28. DANSAM PENTRU EUROPA – dansuri populare  
Data: 22 noiembrie 2013, ora 11,15  
Locatia: Gradinita 6 Braila  
Răspund: ed. Sandulescu Viorica, ed. Mangiurea Elena; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 46 copii, 2 educatoare, 12 parinti 
Obiectiv/Desfasurare: prezentarea unor obiecte de percutie / cantece / dansuri specifice unor tari din U.E. La sfarşitul 
activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
29. DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXT EUROPEAN - concurs tematic  
Data: 22 noiembrie 2013, ora 11,00  
Locatia: Colegiul  National  ”Ana Aslan” Braila 
Răspunde: prof. Popa Marian; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila  
Au participat: 20 elevi din clasa VII, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: prezentarea drepturilor omului in context european.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
30. LIMBA ROMÂNĂ ÎN CONTEXTUL LIMBILOR ROMANICE - dezbatere 
Data: 20 noiembrie 2013, ora 12,00  
Locatia: Colegiul  National  ”Ana Aslan” Braila  
Răspunde: prof. Serbu Alina, Prof. Voinea Lenuţa; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila  
Au participat: 20 elevi din clasa IX, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: prezentarea regulilor unei dezbateri, impartirea in 2 echipe, realizarea dezbaterii pe tema data.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
31. PERSPECTIVE VIZUALE EUROPENE – expozitie de desene   
Data: 18-24 noiembrie 2013 
Locatia: Colegiul  National  ”Ana Aslan” Braila  
Răspunde: prof. Olteanu Violeta; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 30 elevi din clasele V, VI, VII, VIII, IX, X, 6 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea unei expozitii cu lucrarile elevilor.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
32. COMORILE ASCUNSE ALE EUROPEI – expozitie cu lucrarile elevilor 
Data: 19 noiembrie 2013, ora 14,30 
Locatia: Scoala Gimnaziala Scortaru Nou , jud. Braila  
Răspunde: prof. Chirac Anamaria; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 



19 
 

Au participat: 75 elevii din clasele V, VI, VIII, 2 cadre didactice, 15 parinti, 3 reprezentanti ai comunitatii 
Obiective/Desfasurare: familiarizarea elevilor cu obiectivele specifice fiecarei tari membra a U.E.; dezvoltarea 
aptitudinilor artistice; dezvoltarea interesului pentru munca in echipa; dezvoltarea gustului estetic; mobilizarea elevilor, 
prin implicarea in activitati  de socializare; conştientizarea rolului pe care îl au activităţile extracurriculare în dezvoltarea 
armonioasă a elevului; amenajarea unei expoziţii de desene cu tematică specifică; decorarea holului scolii.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
33. ŞEPCUŢE EUROPENE – activitate demonstrativa 
Data:  18 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Grădiniţa nr. 39 Braila  
Răspunde: prof.înv.preşc. Nina Vâlcu, Istrate Denisa, Popârlan Victoria, Calută Marinela; monitor insp. Picus Veronica 
– I.S.J. Braila 
Au participat: 39 copii, 4 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea activitatii demonstrative, prezentarea semnificatiei fiecarei sepcute.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
34. STEGULEŢUL EUROPEAN – activitate practica 
Data:  19 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Grădiniţa nr.39 Braila  
Răspunde: ed. Popârlan Victoria, ed.Calută Marinela, ed.Gheorghiu Agneza, prof. Jurubiţă Lenuţa; monitor insp. Picus 
Veronica – I.S.J. Braila  
Au participat: 17 copii, 4 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea activitatii practice in care copii recunosc steagurile tarilor U.E.. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
35. ARIPI ÎN EUROPA -  jocuri interactive  
Data: 20 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Grădiniţa nr. 39 Braila   
Răspunde: prof.înv. preşc. Tutoveanu Aneta; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 25 copii, 2 cadre didactice, 2 studente practicante de la Universitatea ,,Dunărea de Jos’’, Galaţi. 
Obiectiv/Desfasurare: implicarea copiilor in jocuri interactive pe tematica data.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
36. COSTUME EUROPENE – activitate demonstrativa 
Data: 21 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Grădiniţa nr. 39 Braila   
Răspunde: ed.Tatomir Violeta, ed. Peltea Marioara; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 21 copii, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea activitatii demonstrative in care sunt prezentatea costume traditionale din tarile U.E..  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
37. BALOANE EUROPENE - pictura 
Data: 21 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Grădiniţa nr. 39 Braila   
Răspunde: ed. Frătică Andreea, ed.Ţicău Anica; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila  
Au participat: 18 copii, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: prezentarea unor baloane din hartie pe care copiii le-au desenat cu culorile specifice steagurilor 
tarilor din U.E. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
38. DANSUL PRIETENIEI – spectacol 
Data: 22 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Grădiniţa nr. 39 Braila   
Răspunde: prof. Zăvoiu Mioriţa, ed. Lefter Constanţa; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila   
Au participat: 140 copii, 40 părinţi, 10 cadre didactice, reprezentanţi Centrul de informare Europe Direct Brăila, 2 
studente practicante de la Universitatea ,,Dunărea de Jos’’, Galaţi. 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea unui spectacol traditional cu cantece si dansuri din tarile U.E..  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome.  
39. STEAGURI ALE TARILOR SURORI - activitate practica 
Data: 20 noiembrie 2013  
Locatia: Grădiniţa nr. 37 Braila   
Răspunde: Rusu L./Fedmasu I., monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila    
Au participat: 2 educatoarele, 20 prescolari din grupa mica, invitati : 20 prescolarii grupa mare “Licurici” 
Obiectiv/Desfasurare: sa recunoasca insemnele nationale: steagul, stema si harta Romaniei; sa-si extinda cunostintele 
privind Uniunea Europeana; sa confectioneze / deseneze steagurile Romaniei si a altor tari din U.E.. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
40. STEGULETUL TRICOLOR- activitate practica 
Data: 19 noiembrie 2013  
Locatia: Grădiniţa nr. 37 Braila   
Răspunde: Mihalache G./Frone C. ; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila   
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Au participat: educatoarele si prescolarii grupei, parinti 
Obiectiv/Desfasurare: sa recunoasca insemnele nationale: steagul, stema si harta Romaniei; sa-si extinda cunostintele 
privind Uniunea Europeana; sa confectioneze / deseneze steagurile Romaniei si a altor tari din U.E.. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
41. DRAPELUL UNIUNII EUROPENE”- activitate civica 
Data: 21 noiembrie 2013  
Locatia: Grădiniţa nr. 37 Braila   
Răspunde: Gagu C./Stanciu F.; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila  
Au participat: 2 educatoarele, 20 prescolari 
Obiectiv/Desfasurare: sa recunoasca steagul U.E.; sa cunoasca imnul U.E.; sa cunoasca moneda europeana; sa cunoasca 
avantajele aderarii la U.E.. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
42. STEAGUL UNIUNII EUROPENE SI STEAGUL ROMANIEI - activitate practica 
Data: 19 noiembrie 2013  
Locatia: Grădiniţa nr. 37 Braila   
Răspunde: Chiriac E./Vlad V.; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila    
Au participat: 2 educatoare, 20 prescolari 
Obiectiv/Desfasurare: sa recunoasca insemnele nationale: steagul, stema si harta Romaniei; sa-si extinda cunostintele 
privind Uniunea Europeana; sa recunoasca steagul U.E. sa cunoasca imnul tarii noastre ; sa cunoasca moneda nationala 
si pe cea europeana; sa enumere cateva tari apartenente la U.E.; sa colaboreze cu colegii in vederea realizarii lucrarilor 
propuse. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
43. STEGULETE EUROPENE- activitate practica 
Data: 21 noiembrie 2013  
Locatia: Grădiniţa nr. 37 Braila   
Răspunde: Ivanivici V.; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila   
Au participat: 1 educatoare, 15 prescolari 
Obiectiv/Desfasurare: sa recunoasca insemnele nationale: steagul, stema si harta Romaniei; sa-si extinda cunostintele 
privind Uniunea Europeana; sa recunoasca steagul U.E.; sa enumere cateva tari apartenente la U.E.; sa colaboreze cu 
colegii in vederea realizarii lucrarilor propuse. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
44. NOI SI FAMILIA NOASTRA- activitati educative 
Data: 24 noiembrie 2013  
Locatia: Grădiniţa nr. 37 Braila   
Răspunde: Enache G./Picos S.; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila ; invitati: prof. Niculae Cristea – 
M.E.N., prof. metodist Baluta Tudorel – C.C.D. Braila. 
Au participat:  2 educatoare, 20 prescopari, 18 parinti 
Obiectiv/Desfasurare: scopul acestor activitati a fost sensibilizarea prescolarilor pentru cunosterea valorilor Uninunii 
Europene, dezvoltarea sentimentului de patriotism si mandrie nationala, in contextul convietuirii armonioase intre ceilalti 
mebri ai Uniunii Europene. 
Grupa mijlocie nr.3, condusa de educatoarele Picos Sterica si Enache Gina, a avut ca invitati si parintii care au participat 
impreuna cu cei mici la desfasurarea activitatii. 
Grupul vocal „Romancuta” din gradinita, condus de doamnele Picos Sterica si Enache Gina,  a interpretat doua cantece 
populare. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
45. MICII EUROPENI - activitate practica 
Data: 22 noiembrie 2013  
Locatia: Grădiniţa nr. 37 Braila   
Răspunde: Lungu I./Hanganu Oana; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila    
Au participat:  2 educatoare, 20 prescolari 
Obiectiv/Desfasurare: mai buna informare a celor mici despre ceea ce inseamna sa fii copil in Europa, cunoasterea unor 
aspecte din cultura si obiceiurile  specifice tarilor europene; formarea comportamentelor adecvate muncii in grup.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
46. UNIUNEA EUROPEANA, PRIN OCHI DE COPIL – activitate integrata 
Data: 20 noiembrie 2013  
Locatia: Grădiniţa nr. 37 Braila   
Răspunde: Filimon L./Popa M.; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila    
Au participat: 2 educatoare, 16 prescolari, invitati 15 prescolari de la grupa mare de la Gradinita nr. 51 – Braila, 14 
parinti 
Obiectiv/Desfasurare: desfasurarea unei activitati integrate cu titlul „Uniunea Europeana, prin ochi de copil”, in cadrul 
careia prscolarii au lucrat pe 3 centre: Biblioteca – „Din bucati, intregul”, unde au rezolvat puzzle-uri cu steaguri 
europene, moneda nationala si cea europeana; Arta – „Timbrul european”, unde au realizat prin pictura si lipire un 
timbru european, ce urma a fi folosit la timbrarea plicului pe care copiii l-au trimis prietenilor lor din Europa; Stiinta – 
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„Sunt roman, deci sunt european”unde au rezolvat fise de lucru specifice temei. Activitatea s-a finalizat prin dezlegarea 
unui rebus care avea in centru denumirea continentului din care face parte si Romania – Europa. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
47. CALATORIM PRIN EUROPA - activitate integrata 
Data: 21 noiembrie 2013  
Locatia: Grădiniţa nr. 37 Braila   
Răspunde: Stanciu L./Sârbu A.; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila    
Au participat:  2 educatoarele, 18 prescolari 
Obiectiv/Desfasurare: mai buna informare a celor mici despre ceea ce inseamna sa fii copil in Europa; cunoasterea unor 
aspecte din cultura si obiceiurile  specifice tarilor europene; constientizarea apartenentei la marea familie europeana, prin 
imbogatirea sistemului de cunostinte cu informatii despre U.E.; formarea comportamentelor adecvate muncii in grup.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
48. HORA STEGULETELOR - activitate integrata 
Data: 21 noiembrie 2013  
Locatia: Grădiniţa nr. 37 Braila   
Răspunde: David G./Mazilu N.; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila    
Au participat: 2 educatoare, 17 prescolari 
Obiectiv/Desfasurare: sa recunoasca insemnele nationale: steagul, stema si harta Romaniei; sa-si extinda cunostintele 
privind Uniunea Europeana; sa recunoasca steagul U.E.; sa enumere cateva tari apartenente la U.E.; sa colaboreze cu 
colegii in vederea realizarii lucrarilor propuse. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
49. LA PAS PRIN EUROPA - activitate integrata 
Data: 20 noiembrie 2013 
Locatia: Grădiniţa nr. 37 Braila   
Răspunde: Nazâru G./Ifrim M.; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila    
Au participat: 2 educatoare, 18 prescolari 
Obiectiv/Desfasurare: mai buna informare a celor mici despre ceea ce inseamna sa fii copil in Europa; cunoasterea unor 
aspecte din cultura si obiceiurile  specifice tarilor europene; constientizarea apartenentei la marea familie europeana, prin 
imbogatirea sistemului de cunostinte cu informatii despre U.E.; formarea comportamentelor adecvate muncii in grup.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
50. ÎMPREUNA PRIN EUROPA - expoziţie 
Data: 21 noiembrie, ora 15,30  
Locatia: Şcoala Gimnazială  “A. S. Puşkin" Brăila 
Răspunde: prof. Pirpiliu Angelica; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila   
Au participat: 18 elevi din clasa V, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: promovarea tradiţiilor şi diversităţii culturale, prezentări de imagini, postere, power point, 
expoziţie. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
51. AVENTURI ÎN EUROPA - prezentari Power Point 
Data: 21 noiembrie, ora 11,30  
Locatia: Şcoala Gimnazială  ,,A. S. Puşkin" Brăila 
Răspunde: prof. înv. primar Lacurezeanu Veronica; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila   
Au participat: 24 elevi din clasa I, 19 părinţi, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: prezentare Power Point despre simboluri europene, obiceiuri şi tradiţii, şcoala europeana. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diploma. 
52. SĂ FII UN BUN CETĂŢEAN EUROPEAN! - concurs  
Data: 21 noiembrie, ora 13,30  
Locatia: Şcoala Gimnazială  ,,A. S. Puşkin" Brăila 
Răspunde: prof. Ţolovici Florica, prof. înv. primar Nedelcu Virginia si Stroe Draguta, prof. Zaharia Georgeta; monitor 
insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila   
Au participat: 10 elevi din clasa VIII B, 10 elevi din clasa III, 10 elevi din clasa IV, 4 cadre didactice, invitati: prof. 
Niculae Cristea – M.E.N., prof. metodist Baluta Tudorel – C.C.D. Braila. 
Obiectiv/Desfasurare: concurs şi spectacol artistic cu formaţii de dansuri şi cântece tradiţionale ruseşti. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
53. MESAJUL MEU, CĂTRE TINE! - distribuire / expozitie mesaje create de elevi pentru comunitate Data:  24 
noiembrie, ora 10,30  
Locatia: supermarket - zona Vidin  
Răspunde: prof. înv. primar Nedelcu Virginia-Şcoala Gimnazială  ,,A.S. Puşkin" Brăila; monitor insp. Picus Veronica – 
I.S.J. Braila   
Au participat: 21 elevii din clasa IV A, 4 cadre didactice. 
Obiectiv/Desfasurare: distribuirea de mesaje create de copii, prin intermediul unui supermarket din zona Vidin şi 
expoziţie cu mesaje create de ei, adresate comunităţii; 90 -100 locuitori ai zonei care au primit  mesajele prin intermediul 
fluturaşilor tematici şi a pungilor de ambalaj cu mesaje tematice scrise de elevi. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
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54. TU CE VREI SA TE FACI CAND VEI FI MARE? – workshop 
Data: 20 noiembrie 2013 ora 14,00 
Locatia:  Scoala Gimnaziala" Nedelcu Chercea" (Structura "Gh. Naum") Braila 
Răspunde: Maria Magdalena Chirita; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila  
Au participat: 30 elevii din clasele VII B, VIII B, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: prezentarea oportunitatilor oferite de integrarea in U.E. cu privire la piata muncii. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diploma. 
55. SUNT SI EU CETATEAN EUROPEAN!- dezbatere 
Data: 18 noiembrie 2013, ora 14,00 
Locatia: Liceul Tehnologic ”Constantin Brancoveanu” Braila 
Răspunde: prof. Marginean Carmen, prof. Cojocea Simona, prof. Stamate Mioara, prof. Gheorghe Oana; bibliotecar 
Bacanu Valerica; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 35 elevi  din clasele IX, X, 4 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: promovarea documentelor europene si nationale in exercitarea dreptului la libera circulatie. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diploma. 
56. NOI SI UNIUNEA EUROPEANA - concurs 
Data: 19 noiembrie 2013, ora 14,00 
Locatia: Liceul Tehnologic ”Constantin Brancoveanu” Braila 
Răspunde:  prof. Zaharia Georgeta, prof. Vlad Mihaela; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila  
Au participat: 20 elevi din clasele  IX, X, XI, XII, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea unui concurs specific pe tematica cetateniei active in U.E. si in Romania. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diploma. 
57. DREPTURILE CETATEANULUI ROMAN IN UNIUNEA EUROPEANA - dezbatere 
Data: 18 noiembrie 2013, ora 12,00  
Locatia: Liceul Teoretic ”Constantin Angelescu” Ianca jud. Braila, filiala C.C.D. Braila 
Răspunde: prof. Golea Geanina, prof. Chiru Alina, prof. Ionita Nicoleta; monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – 
director C.C.D. Braila  
Au participat: 20 elevi din clasa IX, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea unei dezbateri pe tematica cetateniei active in U.E. si in Romania. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diploma. 
58. CETATEAN  ROMAN VIITOR STUDENT EUROPEAN - dezbatere 
Data: 18 noiembrie 2013, ora  10,00  
Locatia: Liceul Teoretic ”Constantin Angelescu” Ianca, filiala C.C.D. Braila  
Răspunde: prof. Golea Geanina, prof. Chiru Alina, prof. Ionita Nicoleta; monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – 
director C.C.D. Braila 
Au participat: 20 elevi din clasa XII, cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: diseminare de bune practici cu privire la universitatile din U.E. si din Romania. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diploma. 
59. SA CALATORIM PRIN UNIUNEA EUROPEANA - prezentare 
Data: 20 noiembrie 2013, ora 11,00 
Locatia: Scoala Gimnaziala “Al. Vechiu” Zavoaia jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: prof.Hagiu Cornel Mirel  în colaborare cu Centrul Europe Direct Braila; monitor prof. dr. Cristina Elena 
Anton – director C.C.D. Braila  
Au participat: 20 elevi din clasa VI; 4 profesori, 2 parinti, 2 invitati speciali de la Centrul Europe Direct Braila.  
Obiective/Desfasurare: activitatea a debutat cu o informare făcută de domnul profesor de geografie privind genericul 
,,Cetătean român - cetătean european": activitate de dezgheţ, jocuri de dicţie şi pronunţie în alte limbi; activitate de 
informare cu privire la U.E. şi despre toate statele member ale U.E.; concurs tematic: “UNIUNEA EUROPEANĂ”– 
moderator Gina Orzan -Europe Direct Brăila. Fiecare echipă a fost premiată, premiile venind din partea Centrului Europe 
Direct Brăila. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diploma. 
60. SPATIUL CULTURAL EUROPEAN - dezbatere 
Data: 22 noiembrie 2013, ora 11,00 
Locatia: Scoala Gimnaziala “Al. Vechiu” Zavoaia jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: prof. Ionita Marinela Corina, bibl. Moroianu Ionelia; monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – director 
C.C.D. Braila  
Au participat: 20 elevi din clasele V, VI, VII, 6 profesori, 2 parinti 
Obiective/Desfasurare: in cadrul acestei activităţii elevii  au format  patru grupe, fiecare grupă reprezentând o ţară la 
alegere din Europa. Ţările au fost: România, Franţa, Spania, Italia.  
Elevii au încercat să-şi reprezinte cât mai bine ţara prin: mâncăruri tradiţionale, obiceiuri, portul specific fiecărei ţări, 
dansuri specifice, obiective turistice, prezentări power point şi au cântat imnul tării. La sfărşitul activităţii elevii au dat 
invitaţilor broşuri  cu ţara pe care au reprezentat-o.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
61. AZI E ZI DE SARBATOARE - colocviu 
Data: 18 noiembrie 2013, ora 13,00  
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Locatia: Scoala Gimnaziala Ciocile, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  
Răspunde: Consilier educative, prof. documentarist Stanciu Elena; monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – director 
C.C.D. Braila  
Au participat: 30 elevi, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: colocviu despre educatia pentru valorile democratiei. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
62. PROTECTIA MEDIULUI  INCONJURATOR – prezentari / postere  
Data: 19 noiembrie 2013, ora 12,00  
Locatia: Scoala Gimnaziala Ciocile, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare   
Răspunde: prof. Glodeanu Constantin, prof. documentarist Stanciu Elena; monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – 
director C.C.D. Braila  
Au participat: 20 elevi din clasele  VII , VIII, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: seminar cu privire la educatia pentru protectia mediului: Ziua Pamantului, Ziua apei, Hazarde 
naturale. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
63.TOAMNA ÎN RITM SI CULOARE - expozitie de desene / poezii  
Data: 20 noiembrie 2013, ora 11,00  
Locatia: Scoala Gimnaziala Ciocile, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  
Răspunde: prof. invatamânt primar, prof. documentarist Stanciu Elena; monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – director 
C.C.D. Braila  
Au participat: 10 elevi de la grupa pregatitoare, 20 elevi din clasele I, II, III, IV, 4 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: amenajare expozitie cu desenele si poeziile realizate de elevi.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
64. SA CUNOASTEM DOCUMENTELE NATIONALE SI EUROPENE! - expozitie  
Data: 21 noiembrie 2013, ora 12,00  
Locatia: Scoala Gimnaziala Ciocile, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare   
Răspunde: prof. Pirpiliu Daniela - director, prof. Ciuca Gheorghe, prof. Serban Cosmin, prof. documentarist Stanciu 
Elena; monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila  
Au participat: 20 elevi din  clasele V, VI, 4 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: prezentarea unor documente nationale si europene sub genericul “CETATEAN ROMAN – 
CETATEAN EUROPEAN“ si aranjarea lor intr-o expozitie. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
65. SPORTUL, SECRETUL TINERETII FARA BATRÂNEAE - concurs sportiv 
Data: 22 noiembrie 2013, ora 12,00  
Locatia: Scoala Gimnaziala Ciocile, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  
Răspunde: prof. ed. fizica, prof. documentarist Stanciu Elena; monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. 
Braila 
Au participat: 30 elevi, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: realizare pliante de promovare, realizare activitate sportiva. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
66. SA NE CUNOASTEM DREPTURILE CA CETATENI EUROPENI! – prezentari Power Point  
Data: 18 noiembrie 2013, ora 14.00 
Locatia: Liceul Tehnologic  “Gh. K.Constantinescu” Braila  
Răspunde: prof. Toma Raluca, bibliotecar Chirsanov Lenuta; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 25 elevi din clasele X, XI, 2 cadre didactice. Partener : Centrul Europe Direct Braila 
Obiective/Desfasurare:  prezentare Power Point, realizarea unui pliant, concurs de creatii literare pe tema “Ganduri 
despre Europa”, imagini si desene despre Uniunea Europeana. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
67. EU, CETATEAN AL UE!  
Data: 19 noiembrie 2013  
Locatia: Liceul Tehnologic "Gh.K.Constantinescu" Braila 
Răspunde: prof. Luminita Turcu; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 20 elevi din clasele XI, XII, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea unui panou de promovare / informare  cu lucrari ale elevilor. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
68. SA CALATORIM PRIN EUROPA!  - dezbatere  
Data: 21 noiembrie 2013  
Locatia: Liceul Tehnologic "Gh.K.Constantinescu" Braila  
Răspunde: prof. Uzeanu Elena, prof. Toma Raluca; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat:  30 elevi din clasele XI, XII, 2 cadre didactice. Invitati: prof. Niculae Cristea – M.E.N., prof. metodist 
Baluta Tudorel – C.C.D. Braila. Parteneri : Centrul Europe Direct Braila 
Obiectiv/Desfasurare: prezentare Power Point, realizarea unui CV Europass, distribuirea unor materiale oferite de  
Centrul Europe Direct Braila, drepturile cetateanului European, materiale cu produse din bucataria traditioanala a tarilor 
UE, promovarea documentelor europene si nationale in exercitarea dreptului la libera circulatie 
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La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
69. EUROPA - SANSA NOASTRA! – prezentare power point 
Data: 20 noiembrie 2013  
Locatia: Liceul Tehnologic "Gh.K.Constantinescu" Braila 
Răspunde: prof. Mogos Constanta; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila  
Au participat:  29 elevi din clasele X B, XII B, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: prezentarea drepturilor cetatenilor europeni. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
70. EDUCATIA COMBATE VIOLENTA! - prezentare power point + dezbatere 
Data: 19 noiembrie 2013, ora 14,00 
Locatia: Liceul Tehnologic "Gh. K. Constantinescu" Braila  
Răspunde: prof. Grigore Mihaela; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 20 elevi din clasa XI A, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: prezentare si dezbatere cu privire la modalitati de combatere a violentei. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
71. AZI E ZI DE SARBATOARE! - lectorat 
Data: 18 noiembrie 2013, ora 11,30  
Locatia: Scoala Gimnaziala Jirlau, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  
Răspunde: consilierul educativ, responsabil C.D.I.;  monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat: 8 invatatori, 13 cadre didactice, 307 elevi 
Obiectiv/Desfasurare: a fost prezentat programul scolii cu privire la derularea activităţilor din cadrul săptămânii 18.XI-
24.11. 2013 de către d-na consilier educativ, prof. Bulancea Luminita; au fost impartite pliante. 
72. SA CIRCULAM IN EUROPA! – Micul pieton   
Data: 19 noiembrie 2013, ora 11,00  
Locatia: Scoala Gimnaziala Jirlau, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: consilierul educativ, responsabil C.D.I.;  monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat: 35 elevi din clasa I, 2 invatatori,  
Obiectiv/Desfasurare: Colocviu cu privire la libera circulatie in U.E. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
73. PROTECTIA MEDIULUI ÎNCONJURATOR PENTRU O EDUCATIE DURABILA ÎN CONTEXT 
EUROPEAN - dezbatere 
Data: 20 noiembrie 2013, ora 11,00  
Locatia: Scoala Gimnaziala Jirlau, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: consilierul educativ, responsabil C.D.I.;  monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat: 16 elevi din clasa V B, 26 elevi din clasa a VIII, 2 profesori  
Obiectiv/Desfasurare: Scopul a fost conştientizarea importanţei protectiei mediului înconjurător şi de creare a unei 
strategii pentru sprijinirea elevilor, părintilor cu o educatie durabilă în context european. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
74. INCURSIUNE ÎN UNIUNEA EUROPEANA - seminar 
Data: 21 noiembrie 2013, ora 11,00  
Locatia: Scoala Gimnaziala Jirlau, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: consilierul educativ, responsabil C.D.I.;  monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat: 96 elevi din clasele II, III B, IV A, VI A, VI B, VII B, VIII, 2 invatatori, 2 profesori 
Obiectiv/Desfasurare: promovarea documentelor europene. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
75. CETATEAN ROMAN - CETATEAN EUROPEAN - dezbatere 
Data: 19 noiembrie, ora 13,00 
Locatia: Scoala Gimnaziala Ramnicelu jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: responsabil C.D.I.- Danaila Geanina-Luminita, profesor istorie Simion Violeta; monitor prof. dr. Cristina 
Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat: 25 elevi, 3 cadre didactice, 4 parinti 
Obiective/Desfasurare: Cunoaşterea principiilor generale ale Uniunii Europene; Cunoaşterea drepturilocetăţenilor 
membri ai UE; Conştientizarea statultului de cetăţean European. Cu această ocazie au fost prezentate principalele 
drepturi înscrise în Constituţia Europeană cum ar fi: dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, 
dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul european, dreptul de a se bucura de protecţie din partea autorităţilor 
diplomatice şi consulare ale oricărui stat membru, dreptul de a adresa petiţii Parlamentului european, dreptul la muncă. 
Activitatea a debutat cu o prezentare realizata de Sterescu Loredana clasa V si Vasile Violeta clasa VI, ce a cuprins date 
despre Uniunea Europeana, anul infiintarii, numar de tari care au aderat, insemnele uniunii, legislativul European. Elevii 
şi-au exprimat punctele de vedere cu privire la  drepturile cetatenilor in cadrul UE şi au prezentat exemple cunoscute din 
mass-media, dar şi din experienţele membrilor familiei sau ale cunoscuţilor. Aceştia au dovedit că au cunoştinţe 
elementare cu privire la legislaţia europeană comparând aceste drepturi cuprinse în Constituţia României şi studiate la 
disciplina Cultură Civică. S-au confectionat steaguri ale UE, apoi elevii au realizat un portret robot al cetateanului 
European, care ar fi caliatile acestuia, modul in care el se adapteaza cerintelor.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
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76. CETATEAN ROMAN-CETATEAN EUROPEAN – expozitie de desene 
Data: 20 noiembrie, ora 13,00 
Locatia: Scoala Gimnaziala Victoria jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: consilieri educativi clasele I-VIII Scoala Gimnaziala Victoria, Scoala Gimnaziala Mihai Bravu, responsabil 
C.D.I.- Danaila Geanina-Luminita; monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Particip: 20 elevi, 4 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea unei expozitii cu desenele elevilor pe tematica data. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
77. SPORTUL,  MESAGERUL PRIETENIEI – activitate sportiva 
Data: 22 noiembrie 2013  
Locatia: Scoala Gimnaziala Victoria jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde: prof. Tudor Gica în colaborare cu A.S. Astra Victoria, responsabil C.D.I.- Danaila Geanina-Luminita; 
monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Particip: elevi, cadre didactice, parinti 
Obiectiv/Desfasurare: realizare pliante de promovare, realizare activitate sportiva. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
78. PROMOVAREA TRADITIILOR SI OBICEIURILOR – diseminare de buna practica, proiect “Bridge Of 
Traditional Handcraft” – implementat de C.C.D. Braila 
Data: 23 noiembrie 2013, ora 10,00  
Locatia: Casa Corpului Didactic Braila   
Răspunde: prof. dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila, prof. Neicu Costel, prof. Butea Elena, prof. Baluta 
Tudorel, inf. Ion Aurelia; monitor inspector scolar general Danielescu Iulian – I.S.J. Braila  
Au participat: 60 cadre didactice (responsabilii cu proiectele din scoli) 
Obiectiv/Desfasurare: promovarea traditiilor si obiceiurilor din tarile membre UE i mplicate in proiect : BE, CY, UK, 
TR, SK, RO; promovarea site-ului proiectului, promovarea e-book-ului realizat in cadrul proiectului; diseminarea 
proiectului Grundtvig. 
79. CETATEAN ROMAN-CETATEAN EUROPEAN – panou cu lucrarile elevilor 
Data: 18-24 noiembrie 2013  
Locatia: Casa Corpului Didactic Braila 
Răspunde: prof. dr. Cristina Elena Anton, prof. Ion Aurelia; monitor inspector scolar general Danielescu Iulian – I.S.J. 
Braila 
Au participat: 20 elevi de la Liceul de Arta “Hariclea Darclee” Braila si 20 elevi de la Colegiul National “Gh. M. 
Murgoci” Braila, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: promovarea creatiilor elevilor pe tema data. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
80. PRIN EUROPA! – panou cu certificatele cadrelor didactice din judetul Braila participante la cursuri de 
formare in U.E. prin A.N.P.C.D.E.F.P. 
Data: 18-24 noiembrie 2013  
Locatia: Casa Corpului Didactic Braila 
Răspunde: prof. dr. Cristina Elena Anton - director C.C.D. Braila; monitor inspector scolar general Danielescu Iulian – 
I.S.J. Braila 
Au participat: 20 cadre didactice  
Obiectiv/Desfasurare: promovarea activitatilor de formare in parteneriat Romania – tari din U.E. / mobilitati 
individuale Comenius / Grundtvig / Leonardo / Vizite pregatitoare / Vizite de studiu. 
81. ROMANII IN CADRUL UNIUNII EUROPENE - dezbatere 
Data : 22 noiembrie 2013, ora 14,00 
Locatia: Colegiul Tehnic ”Panait Istrati” 
Raspunde: prof. Urse Antonel; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 15 elevi cl. XI A, XIB, XIC, 5 parinti, 6 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: promovarea documentelor europene si nationale. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
82. CETATEAN ROMAN – CETATEAN EUROPEAN – prezentari Power Point, lucru cu fisa 
Data : 18 noiembrie 2013, ora 12,00 
Locatia: Scoala Gimnaziala Tichilesti jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 
Raspunde: prof. Bulancea Valentina; monitor prof. dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat : 30 elevi din clasele V, VII, VIII, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: informarea  elevilor despre istoricul creării Uniunii Europene, simbolurile, tratatele si institutiile 
U.E.  
În prima parte a activitătii elevilor le au fost prezentate in Power Point: istoricul Uniunii Europene, simbolurile, tratatele 
ce au stat la baza creării ei, institutilile U.E., drepturile si indatoririle cetătenilor europeni si români.  
În  a doua parte a activitătii  elevii au fost  grupati in echipe de 4 copii de la cls. V-VII, au lucrat fise de lucru, unde au 
completat  răspunsurile  cu ajutorul prezentarilor realizate, alte echipe de elevi de la cls. VII- VIII au  creat  un panou de 
informare cu drepturile si responsabilitătile cetăteanului român si european, ce a fost afisat în holul scolii. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
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83. ZIUA CONVENTIEI PENTRU DREPTURILE COPILULUI – dezbatere, realizare panou 
Data : 20 noiembrie 2013 
Locatia: Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” 
Raspunde: prof. Butunoiu Claudia; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 30 elevi, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: prezentarea conventiei pentru drepturile copilului, realizarea unui panou pe tematica data. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
84. SA RECICLAM SI SA NE JUCAM! – educatie estetica 
Data : 22 noiembrie 2013 
Locatia: Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” 
Raspunde: inv. Chitoiu Marioara, inv. Tarcea Aneta; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 30 elevi din clasa IV, 3 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: realizare instrumente muzicale – lucrari din peturi si diferite seminte. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
85. PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI IN RANDUL ELEVILOR IN FAMILIE SI 
VICTIMIZAREA ELEVILOR – dezbatere 
Data : 18 noiembrie 2013 
Locatia: Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” 
Raspunde: prof. Sisea Mioara – dir. adj.; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 40 elevi din clasele IX, X, XI, XII, 2 cadre didactice, 1 cadru din Politia de proximitate 
Obiectiv/Desfasurare: promovarea documentelor  din U.E. / din Romania specifice prevenirii si combaterii violentei in 
randul elevilor in familie. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
86. VIOLENTA DOARE – dezbatere, expozitie 
Data : 20 noiembrie 2013 
Locatia: Scoala Gimnaziala “Mihu Dragomir” Braila 
Raspunde: prof. Baltag Camelia, elev Danca Anamaria din  clasa VIII; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 98 elevi, 156 cadre didactice 
Obiective/Desfasurare: in cadrul sectiunii dedicate profesorilor la Dezbaterea judeteana –“Violenta doare”au participat 
156 de cadre didactice din toata tara. In cadrul sectiunii dedicate elevilor- Expozitie de postere cu tema “Violenta doare 
”- 98 de lucrari. Parteneri: ISJ Dolj, IPJ Dolj, Asociatia “Dincolo de autism”, CPEC Antidrog. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
87. CETATEAN ROMAN – CETATEAN EUROPEAN – montaj video 
Data : 22 noiembrie 2013 
Locatia: Scoala Gimnaziala Movila Miresi Braila 
Raspunde: prof. Brezuica Mirela; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 6 elevi, 2 cadre didactice, 10 parinti 
Obiectiv/Desfasurare: realizarea si vizionarea montajului video pe tema data. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
88. ZIUA MONDIALA A TOLERANTEI – dezbatere 
Data : 21 noiembrie 2013 
Locatia: Scoala Gimnaziala Movila Miresi Braila 
Raspunde: prof. Iordan Marilena; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 20 elevi din clasa VIII B, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: realizare dezbatere cu privire la toleranta; definitie, desene, referate despre toleranta in societatea 
contemporana. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
89. STOP VIOLENTEI! DA TOLERANTEI! – dezbatere 
Data : 20 noiembrie 2013 
Locatia: Scoala Gimnaziala Movila Miresi Braila 
Raspunde: prof. Sinca Veronica; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 20 elevi din clasa V B, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: realizare dezbatere cu privire la violenta; definitie, desene, referate despre modalitati de 
combatere a violentei in societatea contemporana.   
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
90. DREPTURILE COPILULUI – dezbatere, concurs de desene 
Data : 19 noiembrie 2013 
Locatia: Scoala Gimnaziala Movila Miresi Braila 
Raspunde: prof. Bucataru Daniela; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 
Au participat: 30 elevi din clasele VI A si VIB, 2 cadre didactice 
Obiectiv/Desfasurare: dezbatere cu privire la documentele europene si nationale dspre drepturile copilului; jurizare 
concurs de desene pe tema data.  
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
91. CALATOR PRIN EUROPA - dezbatere 
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Data: 22.11.2013, ora 12,00 
Locaţia: Şcoala Gimnazială Cireşu 
Răspunde: director, prof. Tobă Daniela, director adjunct, prof. Beizadea Anişoara; monitor insp. Picus Veronica – I.S.J. 
Braila 
Au paticipat: 10 elevi din clasele I, II, III, IV si 10 elevi clasele V, VI, VII, VIII, 4 cadre didactice, 5 parinti. 
Obiectiv/Desfasurare: elevii din clasele I, II, III, IV au participat cu desene reprezentative, iar elevii din clasele V, VI, 
VII, VIII au participat cu eseuri specifice temei.  
Diseminarea acestei activităţi s-a realizat prin organizarea unei expoziţii la nivelul şcolii 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
92. SUNTEM ROMANI. SUNTEM EUROPENI - dezbatere 
Data : 24.11.2013, ora 14,00 
Locaţia : Şcoala Gimnazială  Insuratei, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  
Răspund: prof. Lungu Ionelia – director, prof. Carsote Florentina, bibliotecar Marin Liliana 
Au participat: 40 elevi  din clasele VII, VIII, 6 cadre didactice, 15 parinti. 
Obiectiv/Desfasurare: realizare dezbatere cu privire la personalitati marcante romanesti care au contribuit la 
recunoasterea Romaniei peste hotare; educatie pentru valorile democratiei. 
La sfarşitul activităţii, toţii participanţii au primit diplome. 
Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale) 
Denumirea programului Parteneri Forma de finalizare 

Din ţară Internaţionali 
Proiect Grundtvig “Bridge 
of Traditional Handcraft” 

- - Origin Dyfed- UK – 
UNITED KINGDOM -
 Carmarthen   
- Koprubasi Public 
Education Centre - TR – 
TURKEY - Trabzon  
- Academy of Education 
– (Akadémia 
vzdelávania)- SK – 
SLOVAKIA - Bratislava  
-Katokopia Cultural 
Heritage Association 
(Eteria Politistikis 
Klironomias Katokopias) 
- CY – CYPRUS -
 Peristerona  
- Lace School Artofil 
(Kantschool Artofil)  – 
BELGIUM - Tielrode 

- 24 mobilitati 
- 20000 euro 
- 6 intalniri de 
proiect in 2 ani 

ERASMUS+ 
Proiect mobilitate K1 « De 
la debut la succes » 
2014-1-RO01-KA104 - 
001598 

- -NGO Motivated 
Learning for Everyone", 
Madrid, Spania 

-4 mobilitati 
-6640 euro 

Proiect F.S.E. 
“Formarea continua a 
profesorilor de limba 
romana, engleza, franceza 
in societatea cunoasterii 
“,ID 62536 

Universitatea Bucuresti, 
Siveco S.A. 

- 1235 cadre didactice 
formate la nivelul 
judetului Brăila  

Proiect F.S.E.“Platforma 
digitala interactiva pentru 
eficientizarea activitatii 
cadrelor didactice in relatia 
sindicala”, ID64065 

Federatia Sindicatelor „Spiru 
Haret, CCD Bucuresti, CCD 
Timisoara, CCD 
Mures,SOFTWIN 
I.S.M.B. 

- 300 cadre didactice 
formate la nivelul 
judetului Brăila in 3 
ani 

"E-autocalitate" pentru 
unitatile scolare din  
regiunile Sud-Muntenia si 
SE", ID 141277 

Inspectoratul Scolar Judeţean 
Brăila 
Inspectoratul Scolar Judeţean 
Prahova 
Inspectoratul Scolar Judeţean 
Calarasi 
Casa Corpului Didactic Braila 
S.C. S&T 
Inspectoratul Scolar Judeţean 

 1500 cadre didactice 
formate din judetle 
BR, IL, CL, PH 
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Ialomita 
"OSCINT XXI - inovare 
pentru calitate in 
invatamantul preuniversitar 
din regiunile Sud Vest 
Oltenia, Bucuresti-Ilfov, 
Sud-Est, Sud Muntenia", 
ID 140010 

Academia Nationala de 
Informatii 
„Mihai Viteazul” Bucuresti 
Casa Corpului Didactic Braila 
Casa Corpului Didactic Dolj 

 240 cadre didactice 
formate din judetele 
BR, CT 

Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei 
În urma analizei întregii activităţi din anul şcolar 2013-2014, pentru anul şcolar 2014-2015 C.C.D. Brăila îşi propune :  
- colaborare mai eficienta cu personalul didactic din retea (intalniri, instruiri), prioritar cu cadrele didactice din unitatile 
scolare in care se desfasoara programul ”A doua sansa”.  
- implicarea în mai multe proiecte cu parteneri din C.C.D.-uri din alte judeţe, care sa conduca la activitati structurate pe 
diversitate si eficienta. 
- deschiderea C.C.D. către comunitate, colaborari cu ONG-uri si fundaţii. 
- mai multe programe in mediul rural, vizand creşterea calităţii proceselor de formare şi stimularea muncii în echipă in 
filialele CCD si in CDI-uri. 
 
IV.2.4 Programe de perfecţionare organizate o dată la cinci ani destinate personalului didactic şi personalului de 
conducere 
Programe de formare ale casei corpului didactic, acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din 
Învăţământul Preuniversitar: 

Denumirea programului Nr. deciziei de acreditare Nr.  credite Nr. participanţi 

„Asigurarea calitatii in 
educatie” 

C.S.A.  
28.07.2014 

25 - 

Total 1 programe = 1 - - - 
 
IV.2.5. Activitatea de mentorat  
În anul şcolar 2013-2014 activitatea de mentorat s-a desfăşurat pornind de la  următoarele obiective specifice: 
 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de aplicare educaţională conform Legii Educaţiei Naţionale şi 
Metodologiei constituirii corpului de mentori; 
 Dezvoltarea curriculum-ului de formare; 
 Dezvoltarea modulelor destinate programului de dezvoltare profesională; 
 
IV.3 REZULTATE ŞCOLARE LA EXAMENELE NAŢIONALE 
IV.3.1.Organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale. Rezultate obţinute.  
1.Măsuri întreprinse pentru asigurarea dotării unităţilor de învăţământ/centrelor de examen şi a centrelor zonale 
de evaluare, după caz, cu un număr suficient de copiatoare în stare de funcţionare, calculatoare, telefon, fax, 
conexiune la internet, consumabile. 
Pentru organizarea Evaluării Naţionale la nivelul fiecărei unităţi şcolare cu elevi de clasa a VIII-a din judeţul Brăila s-a 
realizat prelucrarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul 
şcolar 2013-2014 şi Calendarul de desfăşurare a Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-
2014, aprobate prin O.M.E.N. nr. 4924/29.08.2013; s-au organizat şedinţe de informare cu părinţii elevilor de clasa a 
VIII-a şi au fost introduse cursuri opţionale de aprofundare la disciplinele de examen la clasa a VIII-a (Limba şi literatura 
romănă şi Matematică), precum şi ore de pregătire suplimentară în timpul anului şcolar 2013-2014. Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Brăila a monitorizat pregătirea examenului de Evaluare Naţională prin control tematic la unităţile şcolare 
arondate fiecărui inspector şcolar şi de specialitate, fiind verificate: graficele de pregătire, parcurgerea materiei conform 
programei şcolare la disciplinele de examen, monitorizarea absenţelor, planul de măsuri în urma rezultatelor obţinute la 
simulări. 
Unităţile de învăţământ în care s-au susţinut probele scrise şi Centrele Zonale de Evaluare au dispus de un număr 
suficient de copiatoare în stare de funcţionare (minim 1 în unităţile de învăţământ, minim 3 în Centrele Zonale de 
Evaluare), calculatoare (minim 1 în unităţile de învăţământ, minim 3 în Centrele Zonale de Evaluare), telefon, fax, 
conexiune la Internet, materiale consumabile, aparat radio, dulap metalic.  
Preşedinţii din fiecare Centru de Examen unde s-a desfăşurat Evaluare Naţională au fost instruiţi în data de 21.06.2014 cu 
privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării naţionale. 
2.Dotarea cu camere de supraveghere video funcţionale a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ în care se 
desfăşoară probele pentru Evaluarea Naţională. 
Pentru buna organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale la nivelul fiecărei unităţi şcolare cu elevi de clasa a VIII-a din 
judeţul Brăila s-a realizat instalarea camerelor de supraveghere video în sălile de clasă unde s-au desfăşurat probele de 
concurs ale Evaluării Naţionale. Elevii au fost înştiinţaţi că sunt supravegheaţi video în timpul desfăşurării probelor 
Evaluării Naţionale prin anunţ lipit pe uşa sălii de clasă. La nivelul judeţului Brăila au fost funcţionale în timpul 
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desfăşurării probelor la evaluare naţională, 178 de camere video. Imaginile filmate din sălile de clasă ale Evaluării 
Naţionale au fost stocate pe DVD-uri separate pentru fiecare zi de concurs. 
3.Legalitatea înscrierii candidaţilor la evaluarea naţională. 
La examen au fost înscrişi 2235 de elevi, din care toţi absolvenţi ai clasei a VIII-a din seria curentă.  
S-au prezentat la probele de concurs şi au susţinut Evaluarea Naţională un număr de 2198 de elevi din 81 de unităţi de 
învăţământ din municipiul şi judeţul Brăila. 
Conducerile unităţilor de învăţământ au adus la cunoştinţă elevilor de clasa a VIII-a, părinţilor/tutorilor legali ai acestora 
prevederile Metodologiei, referitoare la înscrierea legală a candidaţilor la Evaluarea Naţională prin următoarele tipuri de 
activităţi: 
-afişarea informaţiilor din cuprinsul Metodologiei la avizierul şcolii; 
-prezentarea Metodologiei în cadrul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ; 
-dezbaterea Metodologiei cu colectivele de elevi ai clasei a VIII-a; 
-organizarea unor întâlniri cu părinţii elevilor de clasa a VIII-a, în vederea informării acestora cu privire la înscrierea 
conform legii a elevilor pentru susţinerea Evaluării Naţionale. 
4.Arondarea elevilor pe unităţi de învăţământ/Centre de Examen. 
Elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014 au fost arondaţi să susţină probele Evaluării Naţionale în 
unităţile de învăţământ unde au absolvit.  
5.Existenţa aprobărilor Comisiei Judeţene pentru cazurile speciale. 
La nivelul judeţului Brăila s-au înregistrat trei situaţii excepţionale  care au necesitat aprobarea Comisiei Judeţene privind 
adaptarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în judeţul 
Brăila: 
- La Colegiul Naţional ”Nicolae Bălcescu” Brăila, s-a prelungit timpul de redactare a subiectelor de la 120 de minute 
la 180 de minute, atât pentru proba de Limba şi literatura română cât şi pentru proba de Matematică-Evaluare 
Naţională 2014, precum şi utilizarea unei lămpi  proprii pentru iluminat. 
-La Şcoala Gimnazială ”Fănuş Neagu”, Brăila s-a aprobat susţinerea probelor la Limba şi literatura română  şi 
Matematică - Evaluare Naţională 2014 într-o sală special amenajată, separat de ceilalţi elevi, precum şi profesor 
pentru redactarea lucrărilor. 
Situaţiile excepţionale mai sus menţionate, înregistrate la I.S.J. Brăila cu Nr. 5297/14.05.2014, respectiv cu nr. 
5592/22.05.2014 au fost aprobate de către Comisia Judeţeană de Evaluare Naţională.  
-În timpul probei la limba şi literatura română la Şcoala Gimnazială Unirea unui elev i s-a făcut rău, motiv pentru 
care unitatea a solicitat prin adresa înregistrată la ISJ Brăila cu nr. 6690/23.06.2014 subiect de rezervă. Comisia 
judeţeană a primit aprobarea MEN 3657/23.06.2014. 
6.Organizarea transportului şi a securităţii lucrărilor scrise, pe întreaga perioadă a evaluării naţionale. 
Transportul lucrărilor scrise de la unităţile de învăţământ la Centrele Zonale de Evaluare s-a făcut cu Jandarmeria/ Poliţia 
judeţului Brăila/ Poliţia Locală Brăila, realizându-se, astfel, asigurarea securităţii lucrărilor scrise (s-a transmis Adresa nr. 
6022/02.06.2014 către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila, Inspectoratul Judeţean de Jandarmerie Brăila, Poliţia 
Locală Brăila). 
7.Asigurarea asistenţei medicale şi a pazei/ordinii pe durata probelor scrise. 
Au fost luate toate măsurile pentru asigurarea prezenţei personalului medical în fiecare unitate de învăţământ în care s-au 
susţinut probele scrise (s-a transmis Adresa nr. 6022/02.06.2014 către Serviciul Public de Asistenţă Medicală Brăila). 
Paza şi ordinea pe durata derulării probelor scrise a fost asigurată în fiecare unitate de învăţământ de către personalul 
desemnat de către Poliţia judeţului Brăila, Poliţia Locală Brăila şi Jandarmeria Brăila. 
8.Legalitatea constituirii Comisiei Judeţene, a comisiilor din unităţile de învăţământ/Centrele de Examen şi din 
Centrele Zonale de Examen. 
Comisia Judeţeană de Evaluare Naţională a fost constituită în baza deciziei I.S.J. Brăila Nr. 210/12.03.2014, modificată 
ulterior prin decizia nr. 534/20.06.2014. 
Pentru Comisiile din Centrele de Examen pentru Evaluarea Naţională 2012, I.S.J. Brăila a emis Decizia Nr. 
505/28.05.2014. 
Preşedinţii, membrii, persoanele de contact şi asistenţii Comisiilor de Examen pentru Evaluarea Naţională 2014 au fost 
propuşi de fiecare unitate de învăţământ ce are absolvenţi de clasa a VIII-a, prin adresă scrisă către Comisia Judeţeană de 
Evaluare Naţională. 
9.Instruirea asistenţilor, a membrilor şi a preşedinţilor comisiilor din UÎ/CE şi CZE. 
Preşedinţii din fiecare Centru de Examen unde s-a desfăşurat Evaluare Naţională au fost instruiţi în data de 21.06.2014 cu 
privire la Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 
2013-2014 şi Calendarul de desfăşurare a Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014, 
aprobate prin O.M.E.N. nr. 4924/29.08.2013. 
La rândul lor, fiecare preşedinte de Centru de Examen a instruit în fiecare unitate de învăţământ, în data de 23.06.2014, 
membrii, persoanele de contact şi asistenţii Comisiilor de Examen pentru Evaluarea Naţională 2014. 
10.Informarea candidaţilor privind arondarea şcolilor la UÎ/CE. 
Conducerile unităţilor de învăţământ au informat elevii de clasa a VIII-a, părinţilor/tutorilor legali ai acestora cu privire 
la arondarea şcolilor conform cu prevederile Metodologiei prin următoarele tipuri de activităţi: 
-afişarea informaţiilor la avizierul şcolii; 
-prezentarea în cadrul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ; 
-prezentarea Metodologiei în cadrul unor întâlniri cu colectivele de elevi ai clasei a VIII-a; 
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-organizarea unor întâlniri cu părinţii elevilor de clasa a VIII-a, în vederea informării acestora cu privire la înscrierea 
conform legii a elevilor pentru susţinerea Evaluării Naţionale. 
11.Repartizarea candidaţilor în sălile de clasă şi afişarea listelor la loc vizibil. 
Cu ocazia desfăşurării controalelor/ monitorizărilor s-a constatat că la avizierul fiecărei unităţi de învăţământ unde s-a 
organizat Evaluare Naţională au fost afişate informaţii referitoare la repartizarea candidaţilor în sălile de clasă.  
12.Existenţa foilor tipizate pentru lucrările scrise. 
Comisia Judeţeană de Evaluare Naţională Brăila a coordonat din timp dotarea şcolilor cu logistica necesară pentru buna 
desfăşurare a Evaluării Naţionale-copiatoare în stare de funcţionare, computer, telefon, fax, consumabile, foi tipizate 
pentru lucrările scrise. Pe timpul desfăşurării evaluării nu s-au constatat deficienţe în gestionarea tipizatelor pentru 
lucrările scrise. 
13.Înregistrarea situaţiilor statistice zilnice şi raportarea către M.E.C.T.S. 
Fiecare Comisie din Centrul de Examen pentru Evaluarea Naţională a raportat către informaticianul Comisiei Judeţene de 
Evaluare Naţională, Petre Gabriel, situaţiile statistice privind prezenţa elevilor la susţinerea probelor scrise ale Evaluării 
Naţionale. De asemenea, persoanele de contact din cele două Centre Zonale de Evaluare au raportat notele obţinute de 
elevi la cele două probe scrise ale Evaluării Naţionale 2014, pe unităţi şcolare. Conform calendarului, Comisia Judeţeană 
a transmis la M.E.N. informaţiile solicitate. Nu s-au înregistrat întârzieri şi nici disfuncţii în raportarea către M.E.N. a 
situaţiilor statistice. 
14.Necuprinderea în comisii a persoanelor implicate în disfuncţionalităţi ale examenelor din anii anteriori. 
Comisia Judeţeană de Evaluare Naţională nu a cuprins în comisii persoane care în anii anteriori au fost implicate în 
disfuncţionalităţi ale examenelor din anii anteriori. 
15.Măsurile de descurajare a strângerii oricăror tipuri de fonduri de la elevi / părinţi / alte persoane fizice sau 
juridice. 
Comisia Judeţeană de Evaluare Naţională a întreprins măsuri de descurajare a strângerii oricăror tipuri de fonduri de la 
elevi/ părinţi/ alte persoane fizice sau juridice. 
Nu s-au înregistrat cazuri de strângere de fonduri şi nici nu s-au obţinut informaţii că au existat asemenea iniţiative în 
şcoli. 
16.Monitorizarea organizării şi desfăşurării evaluării naţionale. 
Comisia Judeţeană a monitorizat modalitatea de preluare şi transmitere a subiectelor de către centrele de comunicare şi 
centrele de examen şi a fost verificată existenţa la dosarul „Evaluării Naţionale” a documentaţiei complete (adrese 
oficiale, decizii, declaraţii, angajamente, procese-verbale, borderouri, adrese de raportare, informări etc) prin inspectori 
şcolari de specialitate şi profesori metodişti ai I.S.J. Brăila.  
Reprezentantul M.E.N., Inspector Daniel Grigorescu a monitorizat desfăşurarea Evaluării Naţionale în judeţul Brăila, a 
participat la şedinţele de tragere la sorţi şi de instruire a preşedinţilor, a profesorilor evaluatori şi a reprezentanţilor 
poliţiei şi jandarmeriei. Însoţit de un membru al Comisiei Judeţene de Evaluare Naţională, a monitorizat prin sondaj 
unităţile de învăţământ în care s-au desfăşurat probele scrise, urmărind respectarea prevederilor Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014 de către membrii 
comisiilor şi profesorii asistenţi, dar şi respectarea atribuţiilor de către membrii comisiilor din Centrele Zonale de 
Evaluare.  
17.Mediatizarea desfăşurării Evaluării Naţionale 
Prin departamentul de relaţii cu presa al I.S.J. Brăila, Evaluarea Naţională a fost mediatizată corespunzător în presa 
vorbită şi scrisă. Preşedintele şi membrii Comisiei Judeţene au fost intervievaţi şi au oferit informaţii privind desfăşurarea 
examenului şi rezultatele obţinute.  
Statistic, situaţia participării, evaluării şi rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională în judeţul Brăila se prezintă 
astfel: 
 Număr candidaţi înscrişi: 2235 
 Număr candidaţi prezenţi la proba de limba şi literatura română: 2198 
 Număr candidaţi eliminaţi de la proba de limba şi literatura română (din motive de fraudă):0 
 Număr candidaţi prezenţi la proba de matematică: 2193 
 Număr candidaţi eliminaţi de la proba de matematică (din motive de fraudă): 0   
 Număr candidaţi prezenţi la ambele probe: 2198 
 Număr contestaţii limba şi literatura română: 169 
 Număr contestaţii matematică: 63 
Rezultate înainte de contestaţii: 
Din totalul de 2193 candidaţi prezenţi la ambele probe au obţinut: 
 medii mai mari sau egale cu 5 un număr de 1911 candidaţi, dintre aceştia 2001 la limba română, respectiv 1964 la 

matematică.  
 23 medii de 10 
 41 note de 10 la limba română, respectiv 125 note de 10 la matematică. 
Rezultate după de contestaţii: 
 medii mai mari sau egale cu 5 un număr de 1915 candidaţi, dintre aceştia 2001 la limba română, respectiv 1967 la 

matematică.  
 24 medii de 10 
 42 note de 10 la limba română, respectiv 126 note de 10 la matematică. 
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 Nr. de 
înscri

şi 

Nr. de 
prezenţ

i 

Nr. de 
elimin

ati 

Nr. de 
evalua

ţi 

Tranşe de note. Număr de elevi cu note între:   

 

1-
1,9
9 

2-
2,9
9 

3-
3,9
9 

4-
4,9
9 

5-
5,9
9 

6-
6,9
9 

7-
7,9
9 

8-
8,9
9 

9-
9,9
9 10 

Mediu 
urban: 1354 1334 0 1334 1 24 49 129 194 228 204 244 247 14 
Mediu 
rural: 1043 997 0 997 18 51 105 184 199 182 140 80 38 0 
Sex 

feminin 1253 1232 0 1232 10 30 62 140 199 219 192 192 177 11 
Sex 

masculi
n 1144 1099 0 1099 9 45 92 173 194 191 152 132 108 3 

 
IV.3.2.Admiterea în învăţământul liceal si profesional de stat 
Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat este un proces care nu se finalizează la sfârșitul anului școlar 
2013-2014 ci continuă și după începutul anului școlar 2014-2015. 
Până la momentul actual, admiterea în învățământul liceal s-a desfășurat după următorul calendar aprobat de Ministerul 
Educației Naționale: 
DATA LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 
31 ianuarie 2014 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi 

organizarea admiterii 
1 martie 2014 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă 
Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a 
IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la 
probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

1 mai 2014 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii 
şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică 
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, 
profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, 
cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a 
Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere 

7 mai 2014 
 

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de 
admitere 
Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi 
a şcolilor arondate fiecărui centru 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor 
de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora 

16 mai 2014 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în 
versiune electronică şi tipărită 

12 - 30 mai 2014 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului 
de şcolarizare 

18 iunie 2014 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale 
absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia 
neîncheiată sau exmatriculaţi 

20 iunie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia 
naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor 
clasei a VIII-a 

3 iulie 2014 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu 
mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene 

4 iulie 2014 
 

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere 
Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de 
învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale 
de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de 
admitere  
Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a. 
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7 iulie 2014 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ 

Probele de aptitudini  
22-23 mai 2014 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la 

probe de aptitudini 
26-27 mai 2014 Înscrierea pentru probele de aptitudini 

28-30 mai 2014 Desfăşurarea probelor de aptitudini  

2 iunie 2014 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini  
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru 

3 iunie 2014 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini 
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului 
Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini 

20 iunie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de 
învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu 
situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi 
Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor 
declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi 
sau exmatriculaţi 

3 iulie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de 
învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând 
mediile de admitere   

4 iulie 2014 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor 
admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de 
învăţământ liceal respectivă 

7 iulie 2014 
 

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi 
la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini  
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor 
declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
22-23 mai 2014 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la 

probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
26-27 mai 2014 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă 
28-30 mai 2014 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

2 iunie 2014 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, 
acolo unde metodologia permite acest lucru 

3 iunie 2014 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă 
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu 
rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

4-5 iunie 2014 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

10 iunie 2014 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial 
absolvite  

11 iunie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format 
electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe  
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Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi a candidaţilor  
pentru învăţământul special 

15 mai 2014 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi 
20 iunie 2014 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi 
26-27 iunie 2014 Candidații pentru învățământul special profesional depun dosarele la inspectoratul școlar 
30 iunie 2014 Repartizarea candidaților pentru învățământul special profesional 

1-4 iulie 2014 Candidații pe locuri speciale pentru rromi depun dosarele la inspectortul școlar 
7-9 iulie 2014 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi 
10-12 iulie 2014 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special 
Prima etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum  şi pentru cei 

din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015  
4 – 8 iulie 2014 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către 

părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. 
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la 
centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea 

4 - 8 iulie 2014 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  fişele de înscriere 
5 – 9 iulie 2014 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în 

baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator 
10 iulie 2014 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean 

de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la 
repartizarea computerizată 
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de 
admitere judeţean/al municipiului Bucureşti 

11 iulie 2014 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la 
Centrul Naţional de Admitere 

12 - 13 iulie 2014 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de 
admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională 

14 iulie 2014 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor 
15 iulie 2014 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015 
16 iulie 2014 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din 

şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din 
judeţ/municipiul Bucureşti 

16 iulie 2014 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea 
unitate 

17 iulie -25 iulie 
2014 

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi  

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei 
din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015 

16 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

17-18 iulie 2014 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
ori de limbă maternă 

19 iulie 2014 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii 

16 - 21 iulie 2014 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, 
completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a 
admiterii  

21 iulie 2014 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care 
organizează probe de aptitudini 
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă 

16-22 iulie 2014 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori 
23 iulie 2014 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la 

Centrul Naţional de Admitere 
24 iulie 2014 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii 
24 iulie 2014 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu 

absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu 
locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat 
Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal  de stat a listei candidaţilor repartizaţi în 
acea unitate în a doua etapă 
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24 -25 iulie 2014 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua 

25 iulie 2014 Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal  de stat a situaţiei locurilor rămase libere în 
urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii 

28-31 iulie 2014 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două 
etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de 
înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări 
computerizate. 

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei 
din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015 

1 august 2014 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a 
cunoştinţelor  de limbă modernă ori maternă 

1 septembrie 2014 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

2-3 septembrie 2014 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă sau 
maternă 

4-5 septembrie 2014 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost 
repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau 
care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare 

8 septembrie 2014 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării 
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă  

1 mai 2014 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 
ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015 

15 iulie 2014 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii 
din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului 
şcolar 2014 - 2015 

22-23 iulie 2014 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care 
împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015 

23-25 iulie 2014 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data 
începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă 
redusă 

Prin întâlniri ale profsorilor diriginți cu părinții elevilor de clasa a VIII-a, s-au explicat următoarele articole din 
Metodologia de organizare şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 
de interes deosebit pentru elevi şi părinţi: 
Art. 1. Admiterea elevilor în învăţământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite prin O.M.E.N. Nr. 
4925/29.08.2013. 
Art. 2. (1) Absolvenţii clasei a VIII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional, care reprezintă modalitatea de 
evaluare sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Procedurile de organizare, 
calendarul de desfăşurare, disciplinele la care se susţine Evaluarea Naţională şi programele care stau la baza elaborarii 
itemilor sunt stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
(2) Media generala obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul 
liceal de stat. 
Art. 3. (1) Conform legii, învăţământul obligatoriu este învăţământ de zi. În mod excepţional, pentru persoanele care 
depăşesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzatoare clasei, învăţământul se poate organiza şi în alte forme de 
învăţământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale. 
(2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învăţământul de zi, este cel puţin egal cu numărul 
absolvenţilor învăţământului gimnazial din promoţia anului 2014. 
(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2014, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu 
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de 
zi. 
(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 
anului şcolar 2014-2015, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada 
prevăzută de calendarul admiterii. 
Art. 4. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere. 
(2) Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, 
se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, 
care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în 
calculul mediei de admitere. 
(3) Calculul mediei de admitere se face astfel: 

 
unde: 
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MA = media de admitere. 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a 
(4) Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009  inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la 
Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 
inclusiv, cu media la testele naţionale-pentru absolvenţii 
din promoţiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din 
promoţiile 2008 şi 2009. 
(5) Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie 
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a. Nota 
la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect 
unic, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori 
evaluatori. 
(6) Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele 
obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională. 
(7) Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent daca una sau mai multe din 
notele obţinute la evaluarea naţională sunt inferioare notei cinci. 
(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generala la Evaluarea Naţională din 
clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. 
(9) Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu 
două zecimale, fără rotunjire. 
(10) Excepţie de la prevederile alin.(1) fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de 
predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoşinţelor de limba modernă şi clasele cu predare în limbile 
minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor la limbă maternă. Pentru aceste clase, 
admiterea se face în conformitate cu prevederile O.M.E.N. Nr. 4925/29.08.2013. 
(11) Prevederile O.M.E.N. Nr. 4925/29.08.2013 se aplică în mod corespunzător pentru absolvenţii învăţământului 
gimnazial de până în anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma „Evaluarea Naţională” cu sintagma „examenul de 
capacitate”, pentru absolvenţii gimnaziului de până în anul 2003 inclusiv, cu sintagma „testele naţionale”, pentru 
absolvenţii din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a”, pentru 
absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 
(12) Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori examenul de 
capacitate/testele naţionale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea mai mare din mediile generale 
obţinute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testele naţionale/evaluare națională. Media generală 
menţionată anterior se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5. 
Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care 
candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul 
special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru rromi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate 
în O.M.E.N. Nr. 4925/29.08.2013,  se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor 
aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. 
(2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele 
criterii: 
a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; 
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale; 
e) nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a 
cunoştinţelor de limba maternă, susţinută conform prevederilor Art.10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la 
unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. 
(4) În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate 
şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, atunci 
toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. 
Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri şi specializări, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni. 
(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit 
structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au 
obligaţia de 
a afişa, pâna la data de 1 mai a anului în care se organizează admiterea, oferta de şcolarizare/oferta de formare 
profesională concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale. 
Art. 7. Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum şi pentru 
liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea repartizarii computerizate, probe de 
aptitudini, conform O.M.E.N. Nr. 4925/29.08.2013. 
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Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic si la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea 
probelor de aptitudini se face prin note. 
(2) Pentru profilul artistic – arte vizuale, profilul sportiv, precum si pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, 
media finală de admitere se calculează astfel: 
 
 
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 
(3) Pentru profilul artistic – muzică, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se calculează astfel: 
 
 
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 
(4) Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: 
 
 
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 
(5) La profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 
 
 
unde: NT = nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele 
Limba şi literatura româna şi Matematică; 
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 
(6) Media finală de admitere, menţionată la alin. (2), (3), (4) si (5), se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
(7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis sau respins. 
Art. 9. Candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, putându-se înscrie la alte 
filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ sau la alte unităţi de învăţământ. 
Art. 11. (1) Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va organiza o probă de verificare a cunoştinţelor la limba modernă 
respectivă. Proba se va organiza în perioada menţionată în calendarul admiterii, conform O.M.E.N. Nr. 4925/29.08.2013. 
(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba menţionată la alin. (1) se face cu note. În situaţia în care candidatul a obţinut 
la probă, cel puţin nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă 
va trece nota obţinută de candidat în anexa 
fişei de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la proba de limba modernă …”. Se va indica şi limba modernă la 
care s-a susţinut proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a fost 
susţinută proba va confirma, prin semnatură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei 
fişei de înscriere. 
(3) În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
o notă mai mică decât 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la 
care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere fără a completa rubrica „nota obţinută la proba de limbă 
modernă” şi fără a modifica în alt mod fişa. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în 
regim bilingv a limbii moderne respective. 
(4) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau 
nu această probă, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul 
admiterii. 
(5) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei candidaţi care au susţinut 
şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă menţionată anterior. Pentru candidaţii care nu 
îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim 
bilingv, înscrise în fişă. 
(6) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în calculul mediei de 
admitere. 
(7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, există candidaţi cu 
opţiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la Art. 5, 
alin.(2), lit. a), b), c), d) si e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingvă candidatul care a obţinut nota mai mare la proba 
de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 
(8) Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru mai multe limbi moderne, în 
funcţie de programarea acestor teste de către inspectoratul şcolar. 
(9) Candidaţii, care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
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şi nu au fost repartizaţi la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu 
predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă 
de verificare a cunoştinţelor de limbă. 
(10) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au susţinut 
proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă menţionată la alin. (1), mai rămân locuri libere, unităţile de 
învăţământ organizează o nouă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. 
Art. 14. Coordonarea, la nivel judeţean, a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul liceal de stat este 
asigurată de comisia de admitere judeţeană. La rândul său, comisia de admitere judeţeană organizează comisii în 
centrele zonale şi în centrul special de înscriere, comisii de înscriere în unităţile de învăţământ gimnazial şi comisii de 
admitere în unităţile de învăţământ liceal. 
Art.16. (1) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial este alcătuită din: 
a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
b) secretar – secretarul şef sau secretarul unităţii de învăţământ; 
c) membri – diriginţii claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, secretare etc. 
(2) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial au următoarele atribuţii:  
a) organizează, pe tot parcursul anului şcolar şi, în special, în a doua jumătate a semestrului al doilea, acţiuni de 
informare a elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora, referitor la modalitatea de înscriere în învăţământul liceal de 
stat, la prevederile cuprinse în metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii, la graficul înscrierii în învăţământul 
liceal de stat.  
b) asigură crearea bazei de date privitoare la absolvenţii clasei a VIII-a din şcoală şi transmiterea 
ei la comisia de admitere judeţeană; 
c) verifică documentele candidaţilor, calculează, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, media generală la 
evaluarea naţională, media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere; 
d) completează fişele de înscriere ale elevilor de clasa a VIII-a cu codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele 
personale ale acestora, cu media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu notele şi media generală de la 
Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a şi cu media de admitere. 
e) răspund de transcrierea corectă a datelor în fişele de înscriere şi verifică, împreună cu elevii, cu părinţii şi diriginţii, 
corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a notelor, a opţiunilor din fişa scrisă şi concordanţa acesteia cu fişa din 
calculator; efectuează corectarea greşelilor sesizate, înainte de transmiterea fişelor la centrul zonal de înscriere. 
Completarea incorectă a datelor din fişa de înscriere de către membrii comisiei de înscriere atrage după sine sancţionarea 
celor vinovaţi şi a preşedintelui comisiei, care răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz; 
f) stabilesc şi anunţă din timp, elevilor şi părinţilor acestora, graficul desfăşurării pe clase a acţiunilor de completare a 
opţiunilor absolvenţilor clasei a VIII-a. Graficul şedinţelor de instruire va fi semnat de directorul unităţii de învăţământ, 
aprobat de preşedintele comisiei de admitere judeţene şi afişat la avizierul şcolii; 
g) participă, prin reprezentanţi stabiliţi de directorul unităţii de învăţământ, la şedinţele de completare a opţiunilor 
elevilor; 
h) asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei, care să ofere informaţii şi consiliere 
persoanelor care se prezintă pentru completarea fişelor de opţiuni sau pentru a solicita informaţii referitoare la admitere; 
i) informează elevii şi părinţii asupra rezultatelor obţinute la evaluarea naţională, la nivelul judeţului, precum şi asupra 
numărului de elevi corespunzător fiecărei tranşe de medii de admitere; 
j) consiliază părinţii şi elevii, fără a le influenţa opţiunile, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză, 
prezentând toate informaţiile necesare cu privire la unităţile de învăţământ (filiere, profiluri, specializări, domenii de 
pregătire, contraindicaţii medicale pentru anumite calificări profesionale etc.), la prevederile prezentei metodologii, 
inclusiv cu privire la riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste; 
k) transmit centrului zonal de înscriere, la care este arondată unitatea şcolară, fişele de opţiuni completate, prin 
preşedintele comisiei de înscriere sau printr-un delegat desemnat de acesta. În situaţia în care resursele materiale şi 
umane o permit, asigură introducerea în calculator a datelor cuprinse în fişele de înscriere şi transmit baza de date, pe 
suport electronic, la centrul zonal de înscriere la care este arondată unitatea şcolară; 
l) afişează listele de control cuprinzând candidaţii arondaţi centrului de înscriere respectiv, în ordinea descrescatoare a 
mediilor de admitere şi având precizat locul ocupat în ierarhia generală a judeţului; 
m) organizează întâlnirile cu părinţii şi elevii, în timpul cărora aceştia verifică lista de control, verifică şi semnează fişele 
listate de calculator, dacă acestea sunt corecte sau semnalează erorile de introducere a datelor din fişa iniţială, precum şi 
erorile din listele de control; 
n) transmit centrului de înscriere fişele pe care au fost operate corecturi şi observaţiile privind eventuale erori în lista de 
control afişată; 
o) transmit părinţilor fişele corectate, pentru a fi semnate; 
p) afişează, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele primite de la centrul de admitere judeţean cuprinzând 
repartizarea absolvenţilor şcolii respective şi ai şcolilor arondate în unităţile de învăţământ liceal. 
Art.20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară în perioada 26-27 
mai 2014. 
(2) Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de 
limbă modernă se face direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de înscriere eliberată de unitatea şcolară la care aceştia 
au absolvit cursurile gimnaziale, al cărei model este comunicat de Comisia Naţională de Admitere până la data de 1 
martie 2014. 
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Art.21. (1) Secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale (numele, iniţiala tatălui, prenumele, 
codul numeric personal, şcoala şi judeţul de provenienţă), anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-a, 
care doresc să participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 
Anexele fişelor se eliberează solicitanţilor, până la data de 23 mai a anului în care se organizează admiterea, pentru a 
le permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de 
verificare a cunoştinţelor de limba maternă sau modernă, pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de înscriere. 
(2) Anexele fişelor acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. În 
acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: “anexa la fişa de înscriere pentru admitere în licee” şi 
motivul eliberării acesteia: “participare la probe de aptitudini” sau “participare la probe de verificare a cunoştinţelor de 
limba modernă/maternă”. 
Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 28-30 mai 2014. 
(2) Probele de aptitudini se desfăşoară în centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană. Aceasta poate decide că, în 
urma probelor de aptitudini, candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ 
liceal din judeţ care organizează clase vocaţionale în specializarea pentru care au fost susţinute probele. 
(3) Rezultatele probelor menţionate la alin.(1) vor fi afişate în dimineaţa zilei de 2 iunie 2014, la unităţile şcolare care 
au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun şi se rezolvă eventualele contestaţii, acolo unde 
metodologia prevede acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează până la data de 3 iunie 2014. 
Art.23. Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din învăţământul vocaţional sunt admişi pe 
locurile pentru care au susţinut testele/probele astfel: 
a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din O.M.E.N. Nr. 4925/29.08.2013, 
pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;  
b) în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe bază de 
calificativ: admis-respins. 
Art.24. (1) Listele finale cuprinzând candidaţii declaraţi admişi la probele de aptitudini, conform prezentei metodologii, 
sunt validate de către comisia județeană de admitere şi sunt afişate la sediul unităţii liceale la care s-au susţinut 
probele, până în data de 4 iulie 2014. 
(2) În data de 3 iulie 2014, după afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, iniţiala tatălui şi 
prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă a candidaţilor declaraţi 
admişi la probele de aptitudini, este transmis electronic şi în format tipărit comisiei de admitere judeţene. 
(3) Centrul de admitere judeţean transmite la Centrul Naţional de Admitere, într-un fişier separat, până la data de 7 iulie 
2014, lista candidaţilor admişi la liceele vocaţionale, în urma promovării probelor de aptitudini. Listele cuprinzând 
candidaţii admişi la liceele militare sunt trimise electronic de către centrele judeţene de admitere din judeţele în care se 
află unităţile de învăţământ respective, într-un fişier separat, la Centrul Naţional de Admitere, până la data de       7 iulie 
2014. 
(4) Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admişi la liceele vocaţionale din lipsă de 
locuri, ridică, în data de 7 iulie 2014, fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini, 
le depun la şcolile gimnaziale pe care le-au absolvit şi, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, completează opţiuni 
la centrul de înscriere la care este arondată şcoala gimnazială pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la 
repartizarea computerizată. 
Art.25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă 
modernă, înscrierea se desfăşoară în perioada 26-27 mai 2014. 
(2) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se desfăşoară în perioada 28-30 mai 2014. 
(3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10, Art.11 din metodologie. 
(4) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de 
admitere judeţeană. Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din 
judeţ care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă, dar și la clase cu predare în respectiva limbă a 
minorităţilor, dacă s-a susținut proba în acest sens. 
(5) Rezultatele probelor menţionate la alin.(1) vor fi afişate în dimineaţa zilei de 2 iunie 2014, la unităţile şcolare care 
au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun eventualele contestaţii, acolo unde, potrivit Anexei 
IV, este prevăzut acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează în data de 3 iunie 2014. 
(6) În data de 3 iunie 2014, după afişarea rezultatelor finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau 
maternă, tabelul cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul 
de provenienţă, media de admitere a candidaţilor declaraţi admişi la proba de verificare a cunoştinţelor de limba 
modernă/maternă, este transmis electronic şi în scris comisiei de admitere judeţene. 
Art.26. (1) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă 
modernă, primesc, de la unitatea şcolară la care au susţinut probele, anexa fişei de înscriere completată sau nu, după caz, 
cu rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limba modernă, respectiv maternă, în perioada 4-5 iunie 2014. 
(2) Candidaţii depun, la unitatea de învaţamânt pe care au absolvit-o, anexele fişelor, până la data de 10 iunie 2014. 
Anexele completate, semnate şi ştampilate, se vor ataşa fişei de înscriere. (3) Candidaţii care au participat la probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau 
de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la centrul de înscriere la care 
este arondată şcoala gimnazială pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, şi participă la 
repartizarea computerizată. 
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Art.30. (1) Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru 
admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face, în perioada prevăzută de grafic, la şcolile gimnaziale pe care 
aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere în alte 
judeţe se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic. 
(2) Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de 
Comisia Naţională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene, până la data de 1 martie a anului în care se 
organizează admiterea. 
(3) Comisiile de admitere judeţene pot transmite în unităţile de învăţământ gimnazial doar modelul electronic al fişei de 
înscriere. În unităţile de învăţământ gimnazial, fişele de înscriere se completează electronic cu datele personale ale 
elevilor, cu mediile acestora, sunt listate şi sunt date elevilor pentru completarea opţiunilor. Fişele de înscriere respectă 
întocmai modelul transmis de Ministerul Educaţiei Naționale şi sunt tipărite faţă-verso. 
(4) Pentru situaţiile în care nu există posibilitatea completării electronice a fişelor de înscriere, comisiile de admitere 
judeţene răspund de tipărirea şi de transmiterea la şcolile respective a fişelor de înscriere într-un număr suficient, pentru a 
asigura înscrierea tuturor candidaţilor. 
Art.31. Secretariatele şcolilor completează, până la data de 8 iulie 2014, pe fişele de înscriere: codul acordat unităţii de 
învaţamânt gimnazial, datele personale ale absolvenţilor de clasa a VIII-a, media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-
a, media de admitere, notele şi media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a. Completarea fişelor de 
înscriere se face electronic, cu excepţia cazurilor menţionate la Art. 30, alin. (4). 
Art.32. (1) Fiecare unitate de învăţământ gimnazial completează şi listează din calculator, pentru prima etapă de 
admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care este semnată şi stampilată de directorul şcolii. 
Nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea fişei de înscriere se consideră tentativă de fraudă şi atrage dupa 
sine sancţionarea penală, civilă, administrativă sau disciplinară a vinovaţilor, după caz. 
(2) Pentru candidaţii care au susţinut şi promovat probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă, fişa 
de înscriere listată pentru prima etapă de admitere are anexată, în original, și, este însoțită de fişa cu rezultatele la probe, 
semnata şi ştampilată de directorul unităţii de învăţământ la care acestea au fost susţinute. 
(3) Pentru a doua etapă de admitere, se va completa o nouă fişă de înscriere, pentru candidaţii care au participat la prima 
etapă, dar nu au fost repartizaţi. 
Art.35. (1) Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial stabilesc, până la data de 7 mai a anului în care se desfăşoară 
admiterea, graficul desfăşurării pe clase a acţiunilor de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a. 
(2) Acţiunile de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în perioada 4 – 9 iulie 2014. La 
fiecare şedinţă, participă elevii, părinţii/tutorii legal instituiţi 
(un părinte/tutore pentru fiecare elev), diriginţii, precum şi un membru sau un delegat al Consiliului de administraţie al 
unităţii şcolare. Părinţii/tutorii legal instituiţi semnează un   proces-verbal de instruire. 
Art.36. (1) În cadrul acestor şedinţe, elevii şi părinţii sunt informaţi asupra rezultatelor obţinute la nivelul judeţului, 
respectiv al municipiului Bucureşti, la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a precum şi asupra ierarhiei absolvenţilor de 
clasa a VIII-a din judeţ. (2) Comisia de admitere judeţeană va afişa zilnic, în perioada de completare a opţiunilor, pe site-
ul inspectoratului, situaţia înscrierilor la centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe: număr de 
candidaţi înscrişi, pe tranşe de medii.  
Art.37. În cadrul şedinţelor menţionate la Art. 35, elevilor şi părinţilor li se recomandă completarea unui număr suficient 
de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, ţinând seama de media lor de admitere şi de media 
ultimului admis la liceele respective în anul precedent. Se va atrage atenţia părinţilor asupra faptului că, în situaţia 
completării unui număr insuficient de opţiuni, elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie repartizat într-un mod 
necorespunzător mediei sale de admitere. 
Art.38. (1) Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii asupra faptului că 
trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenţi este apropiată de media de 
admitere a candidatului. 
(2) Personalul şcolii nu influenţează în nici un fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi consiliază, pentru 
a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză, prezentându-le toate informaţiile necesare, inclusiv riscurile 
completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste. 
Art.39. (1) Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor 
pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. 
(2) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o 
limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale 
în limba maternă respectivă, susţinând Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a la această disciplină, sau dacă au susţinut şi 
promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la Art. 10 din prezenta metodologie. În caz 
contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. 
(3) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot 
înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba 
modernă respectivă şi au pe fişă, nota obţinută la  această probă, conform prevederilor Art.11 din prezenta metodologie. 
În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. 
Art.40. Părinţilor li se aduce la cunoştinţă numărul de locuri alocate pentru fiecare unitate de învaţamânt, respectiv 
pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregătire, căruia i s-a acordat un cod. 
Art.41. Exemplu de completare a opţiunilor: 
1. Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu –cursuri de zi, din 
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Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişa astfel: 1.  
 
2. Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale – cursuri de zi, 
care are în broşura codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişa astfel: 
2.  
 
3. Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, 
prin 
precizarea codului alocat fiecărei opţiuni. 
4. Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive. 
Art.42. Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de 
secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz 
propriu, lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor exprimate. 
Art.43. (1) Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a 
dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere. 
(2) Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice 
corespondenţa codurilor înscrise în fişa cu opţiunile exprimate, având în vedere că o opţiune greşită poate conduce la 
o repartizare nedorită. 
Art.44. (1) Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ, primesc, până în data de 8 iulie 2014, de la 
unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datele personale şi cu notele şi media generală 
obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu media de admitere. 
Pe aceste fişe nu vor fi completate opţiuni la şcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se 
doreşte repartizarea. 
(2) Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. În acest 
registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: “fişa de înscriere pentru admitere în licee” şi motivul 
eliberării fişei: “participare la admitere în alt judeţ”. 
(3) Candidaţii menţionaţi la alin. (1) se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul în care doresc să fie repartizaţi. 
Art.45. Candidaţii care au susţinut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele respective, precum şi cei care au 
susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent daca au promovat-o sau 
nu, ridică fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a 
cunoştinţelor de 
limbă maternă sau modernă şi, în perioada prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la centrul zonal de 
înscriere la care este arondată şcoala gimnazială pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la admiterea 
computerizată. 
Art.47 (1) În perioada 5-9 iulie 2014, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii şi elevii vor verifica, 
în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev/propriul copil. 
(2) În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. 
Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii în baza de date 
computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul 
cu documente al comisiei de înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi 
candidatului, pentru a fi semnată. 
(3) Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se face în centrul în care s-a făcut înscrierea acestor candidaţi, în 
perioada prevăzută în grafic. 
(4) Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat şi de 
părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate şi rămân în posesia 
părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniţială a fost corectată, un exemplar al fişei corectate, listate din 
calculator şi semnate de diriginte, candidat şi părintele/tutorele acestuia va ramâne ataşat fişei iniţiale. 
(5) De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa numelui său pe lista de 
control afişată la sediul şcolii generale, conform Art. 33, precum şi corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a 
notelor din listă. 
(6) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial are obligaţia de a verifica prezenţa, 
pe lista de control afişată, a tuturor elevilor arondaţi centrului şi de a semnala comisiei de admitere judeţene/a 
municipiului Bucureşti neregulile sesizate. 
Art.50. (1) În data de 12-13 iulie 2014, Centrul Naţional de Admitere verifică bazele de date transmise de comisiile 
de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi transmite acestora eventualele nereguli semnalate - candidaţi înscrişi în 
mai multe judeţe, candidaţi aflaţi în baza de date pentru admiterea computerizată şi care au fost deja admişi la liceele la 
care se susţin probe de aptitudini etc. - , pentru remedierea acestora. 
 (4) Până la data de 16  iulie 2014, centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti tipăresc şi afişează în fiecare 
unitate de învaţământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: 
a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea 
şcolară la care au fost admişi; 
b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal din judeţ/municipiul Bucureşti, după încheierea 
primei etape de admitere. 
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(5) La încheierea primei etape a repartizării computerizate, centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti 
transmite fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe filiere, profiluri, 
specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care este afişată la sediul unităţii respective, cel mai târziu până la data 
de 16 iulie 2014. 
Art.51. (1) La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaţii din seria curentă, indiferent de vârstă, şi cei 
din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015 şi care se află în 
una din situaţiile următoare: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă, sau nu au participat, din diferite 
motive, la prima etapă de admitere. 
(2) Candidaţii care nu au participat la prima etapă de repartizare, completează fişa de opţiuni, în perioada 16 - 21 iulie 
2014. În aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă de opţiuni candidaţii care au participat la prima etapă, dar au rămas 
nerepartizaţi. Completarea opţiunilor de către candidaţii care participă la a doua etapă de admitere se face la şcolile 
gimnaziale de provenienţă sau la centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe. 
(3) În situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare 
a cunoştinţelor de limba maternă sau modernă, înscrierea candidaţilor pentru aceste probe se face în 16 iulie 2014, iar 
susţinerea probelor se face în perioada17 -18 iulie 2014. Afişarea rezultatelor finale pentru probele susținute în cea de-a 
doua etapă de admitere se face în 19 iulie 2014. Candidaţii respinşi la probele de aptitudini şi candidaţii care au participat 
la probele de verificare a cunoştinţelor de limba maternă sau modernă completează opţiunile în data de 21 iulie 2014 şi 
participă la repartizarea computerizată. 
 (4) Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fişelor cu opţiuni listate din calculator, precum şi 
corectarea eventualelor erori se fac în perioada 16-22 iulie 2014. 
(5) În data de 23 iulie 2014, pâna la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul de admitere 
judeţean, care le transmite la Centrul Naţional de Admitere, în aceeaşi zi, pâna la ora 22. 
(6) Până la data de 24 iulie 2014 Centrul Naţional de Admitere realizează repartizarea computerizată a candidaţilor din a 
doua etapă de admitere. 
(7) Până la data de 24 iulie 2014, centrele de admitere judeţene tipăresc şi afişează, în fiecare unitate de învaţamânt 
gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: 
a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea 
şcolară la care au fost admişi; 
b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, după 
încheierea celei de a doua etape de admitere. 
Art.52. La încheierea repartizării computerizate a elevilor care au participat la a doua etapă de admitere, centrul de 
admitere judeţean transmite fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe 
specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care va fi afişată la sediul unităţii respective cel mai târziu până la data 
de 24 iulie 2014. 
Art.53. (1) În perioada 24 - 25 iulie 2014, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele 
de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 
(2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui 
program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza urmatoarelor acte:  a) cererea de înscriere; 
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; 
c) adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e) fişa medicală. 
(3) Candidaţii care, în perioada menţionata la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar 
locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către 
comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile 
rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.  
(4) Unităţile de învăţământ liceal de stat transmit comisiei de admitere judeţene, până la data de 25 iulie 2014, situaţia 
locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere. 
Art.54. (1) În perioada 28-31 iulie 2014, comisia de admitere judeţeană rezolvă situaţiile speciale apărute după 
repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire 
sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza 
de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc. 
 (2) Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la media 
de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere judeţene,  după inventarierea tuturor cazurilor existente la 
nivelul judeţului. 
(3) Deciziile comisiei de admitere judeţene se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare într-un proces-verbal, şi sunt 
făcute publice prin afişare la sediul inspectoratului şcolar. 
(4) În perioada menţionata la alin. (1), dupa rezolvarea situaţiilor speciale, comisiile de admitere judeţene repartizează pe 
locurile rămase libere absolvenţii învăţământului gimnazial care au fost repartizaţi, dar nu şi-au depus dosarele de 
înscriere în perioada prevăzută de prezenta metodologie şi pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizările 
computerizate. 
Art.55. (1) Absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au participat la 
cele două etape de admitere şi care, din diferite motive, nu se adresează comisiei de admitere judeţene în perioada 
menţionată la art. 54, alin.(1) şi solicită ulterior un loc în clasa a IX-a, precum şi cei care şi-au încheiat situaţia şcolară 
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ulterior desfăşurării etapelor de admitere menţionate anterior vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe 
locurile rămase libere. Repartizarea se face în perioada 4-5 septembrie 2014, ţinând cont de criteriile prevăzute în 
prezenta metodologie, în baza hotarârilor comisiei de admitere judeţene. 
(2) Rezultatele repartizărilor efectuate de comisia de admitere judeţeană, conform alineatelor (1) şi (5), se transmit 
Centrului Naţional de Admitere, până la data de 8 septembrie 2014. 
(3) Dacă la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie, mai există locuri vacante la clasele 
pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, comisiile 
de admitere judeţene pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe, în perioada 2-3 septembrie 
2014. Graficul desfăşurării probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcut publice pâna la data de 1 august 2014, 
prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial. Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se face în 
conformitate cu metodologia de admitere și O.M.E.N. NR.4925/2013. 
Art.56. (1) Comisiile de admitere judeţene stabilesc, cu avizul Comisiei Naţionale de Admitere, şi anunţă, prin afişare la 
sediul inspectoratului şcolar, până la data de 15 mai 2014, unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri 
alocate pentru candidaţii rromi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind 
îmbunătăţirea situaţiei rromilor. Numărul de locuri anunţat nu mai poate fi modificat după data de 15 mai 2014. 
 (2) Locurile speciale pentru candidaţii rromi se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în 
limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. 
(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru rromi se primesc, la comisia de admitere judeţeană, până la data 
de 20 iunie 2014. 
(4) Dosarele pentru locurile speciale pentru rromi se depun la inspectoratul școlar în perioada 1-4 iulie 2014, și conțin în 
mod obligatoriu următoarele documente: 
1.Cerere către domnul inspector școlar general 
a.Certificat de naştere al copilului/carte de identitate în copie legalizată la notar; 
b.Copie de pe foaia matricolă pentru clasele V-VIII, cu calculul mediei generale(eliberată de şcoală); 
c.Fişa colorată de înscriere cu Media de admitere(eliberată de şcoală); 
d.Adeverinţă medicală de la medicul de familie; 
e.O recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a rromilor, legal constituită, 
prin care se atestă apartenenţa lor la etnia rromilor şi nu faptul că fac parte din acea organizaţie. 
Orice cerere depusă după data de 4 iulie 2014, ora 14,00. nu mai este luată în considerare. 
 (6) În perioada 7-9 iulie 2014, comisia de admitere judeţeană asigură repartizarea candidaţilor rromi care au depus 
documentele până la data menţionata la alin. (4), pe locurile speciale pentru rromi, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. 
(7) În situaţia în care locurile speciale pentru rromi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor 
speciale, menţionate la Art. 54. 
Art.57. (1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special se organizează de 
către comisia de admitere judeţeană, în perioada 10-12 iulie 2014. 
(2) Locurile alocate învăţământului liceal/profesional special sunt anunţate în broşura de admitere, într-o listă separată, 
care va purta menţiunea că aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată. Vor fi precizate în broşură locul şi 
data în care se va face repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, precum şi condiţiile specifice de înscriere 
(documente care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă/certificate de orientare școlară și profesională valabile până 
în iunie 2014, etc.). 
(3) Repartizarea pe locurile din unităţile de învăţământ special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în funcţie de opţiuni. 
(4) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, pot participa, fără 
restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de prezenta metodologie, atât pentru locurile din învăţământul de masă, cât 
şi pentru cele din învăţământul special. 
(5) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a şi care solicită 
repartizarea în învaţământul de masă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de 
către comisia de admitere judeţeană, în perioada 28-31.07. 2014, după repartizarea celorlalţi candidaţi. În repartizarea 
acestor candidaţi, se va ţine cont de certificatele de expertiză şi orientare şcolară şi profesională eliberate de comisia 
pentru protecţia drepturilor copilului sau cele eliberate de C.J.R.A.E., începând cu anul 2012. 
(6) În cazul candidaţilor cu cerinţe educative speciale, proveniţi din promoţii anterioare, prevederile alin. (4) si (5) se 
aplică în mod corespunzător, înlocuind sintagma „Evaluarea Naţională” cu sintagma adecvată „examenul de capacitate”/ 
„testele naţionale”/ „tezele cu subiect unic”. 
Art.58. (1) Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc 
vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar        2014-2015, se face la un centru special desemnat de 
inspectoratul şcolar. 
 (2) Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani pâna la data 
începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015, este anunţat prin afişare la sediul inspectoratului şi în toate unităţile de 
învăţământ gimnazial, până la data de 1 mai 2014. El este de asemenea anunţat în prezenta broşura, cuprinzând 
informaţiile referitoare la admitere. 
(3) Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la 
data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015, este anunţat de inspectoratul şcolar până la data de 15 iulie 2014 şi este 
afişat la sediul inspectoratului şcolar şi la centrul menţionat la      alin. (1). 
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(4) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 22-23 iulie 2014, la centrul menţionat. Dosarele conţin 
următoarele acte: 
a) cererea de înscriere; 
b) certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată; 
c) adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele 
naţionale/examenul de capacitate; 
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e) fişa medicală. 
(5) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (1) se face în perioada 23-25 iulie 2014, pe locurile anunţate de 
inspectoratul şcolar în broşura de admitere. 
(6) Repartizarea se face în şedinţă publică, în doua etape. În prima etapa, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care au susţinut evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-
a/testele naţionale/ examenul de capacitate. În a doua etapă, sunt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, candidaţii care nu au participat la evaluarea 
naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate. 
Art.59. Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învăţământul 
liceal de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiţionată de 
achitarea unei taxe. 
Art.60. (2) Nu se vor aloca coduri pentru unităţile de învăţământ particulare menţionate la alin. (1), iar locurile respective 
nu vor participa la repartizarea computerizată. 
(3) Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu metodologia 
stabilită de fiecare şcoală, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
Art.61. Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor încheia situaţia în perioada 
19-21 august 2014 şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană  în perioada 4-5 septembrie 
2014, conform prevederilor Art.55. 
Art.62. În situaţia în care există candidaţi cărora nu li se poate calcula media de admitere, în conformitate cu prevederile 
art. 4, alin. (2) si (3), întrucât nu au participat la Evaluarea Naţională sau la examenele prevăzute la art. 4 alin. (4), aceştia 
vor fi repartizaţi de inspectoratele şcolare, în perioada 4-5 septembrie 2014, după repartizarea celorlalţi candidaţi. 
Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului. 
Art.63. Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea 
din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul 
respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. 
Art.64. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, decât este prevăzut în prezenta 
metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei 
metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz. 
Art. 65. Comisia Naţională de Admitere poate decide, în situaţii justificate, să afişeze în avans sau mai târziu, faţă de 
calendarul admiterii aprobat prin O.M.E.N. nr. 4925/2013, listele cuprinzând repartizarea computerizată a absolvenţilor 
de clasa a VIII-a. 
 
Planul de școlarizare pentru clasa a IX-a, liceu, an școlar 2014-2015 este următorul: 

Nr. 
crt 

Unitatea şcolară Filiera  Profilul  Domeniul  
de pregătire  
de bază 

Specializarea Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

1 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 
“NICOLAE 

BĂLCESCU”, 
BRĂILA 

 
TEORETICĂ 

 
REAL - 

Matematică-informatică 3 84 
Matematică-informatică- 
intensiv -lb.engleză 1 28 

Matematică-informatică-
intensiv informatică 1 28 

Ştiinţe ale naturii 1 28 

UMAN - Ştiinţe sociale-bilingv 
lb.engleză    1 28 

  TOTAL 7 196 

2 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 

”GH.M.MURGOCI”,  
BRĂILA 

 
TEORETICĂ 

 
REAL - 

Matematică-informatică 1 28 
Matematică-informatică-
bilingv lb.engleză 1 28 

Matematică-informatică-
intensiv informatică 1 28 

Ştiinţe ale naturii 2 56 

UMAN - 
Filologie-bilingv 
lb.engleză 1 28 

Ştiinţe sociale 1 28 
  TOTAL 7 196 

3 COLEGIUL   - Ştiinţe ale naturii                                 3 84 
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NAŢIONAL 
“ANA ASLAN”,  

BRĂILA 

TEORETICĂ REAL TOTAL          
3 84 

4 
LICEUL TEORETIC 
“NICOLAE IORGA”,  

BRĂILA 

 
TEORETICĂ 

 
REAL - 

Matematică-informatică 1 28 
Matematică-informatică-
intensiv informatică 1 28 

Matematică-informatică-
intensiv engleza 1 28 

Ştiinţe ale naturii                   
 1 28 

UMAN - 
Filologie-bilingv 
lb.engleză 1 28 

Ştiinţe sociale 1 28 
  TOTAL 6 168 

5 
LICEUL TEORETIC 
“PANAIT CERNA”,  

BRĂILA 

 
TEORETICĂ 

 
REAL - 

Matematică-informatică 
intensive informatica 1 28 

Ştiinţe ale naturii                                          2 56 

UMAN - Filologie 1 28 
Ştiinţe sociale 2 56 

  TOTAL 6 168 

6 

LICEUL TEORETIC 
“MIHAIL 

SEBASTIAN”,  
BRĂILA 

 
TEORETICĂ 

REAL - Ştiinţe ale naturii                                          2 56 

UMAN  
Filologie intensive limba 
engleza 1 28 

Ştiinţe sociale 2 56 
  TOTAL 5 140 

7 
LICEUL PEDAGOGIC 
“D.P.PERPESSICIUS”,  

BRĂILA 

 
TEORETICĂ 

REAL - Ştiinţe ale naturii 1 28 

UMAN  Filologie 1 28 
Ştiinţe sociale 1 28 

VOCAŢIONALĂ PEDAGOGIC - Învăţător/educator 2 56 
   TOTAL 5 140 

8 
LICEUL CU 

PROGRAM SPORTIV,  
BRĂILA 

VOCAŢIONALĂ SPORTIV - Instructor sportiv          4 112 

   TOTAL 4 112 

9 

LICEUL DE ARTĂ 
“HARICLEA 

DARCLÉE”,  BRĂILA 
 

 
VOCAŢIONALĂ 

MUZICĂ - Muzica 1 28 
TEATRU - Arta actorului 1 28 

ARTE 
VIZUALE 

- Arhitectură, arte 
ambientale si design 1 28 

- Arte plastice si 
decorative 1 28 

  TOTAL 4 112 

10 

COLEGIUL 
ECONOMIC 

”ION GHICA”,  
BRĂILA 

 
TEHNOLOGICĂ 

 
SERVICII 

Economic - 3 84 
Turism şi 
alimentaţie - 2 56 

Comerţ - 2 56 
 TOTAL 7 196 

11 
COLEGIUL TEHNIC 
“C.D.NENIŢESCU”,  

BRĂILA 

 
TEHNOLOGICĂ 

 
TEHNIC Mecanică - 1 28 

SERVICII 

Turism şi 
alimentaţie 
intensiv limba 
engleza 

- 1 28 
 

RESURSE 
NATURALE 
ŞI 
PROTECŢIA 
MEDIULUI 

Protecţia 
mediului - 1 28 

  TOTAL 3 84 

12 
COLEGIUL TEHNIC 

”EDMOND 
NICOLAU”,  BRĂILA 

 
TEHNOLOGICĂ 

 
TEHNIC 

Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice 

- 1 28 

Industrie textile 
si pielarie - 1 28 

SERVICII Turism şi 
alimentaţie - 1 28 

RESURSE 
NATURALE 
ŞI 

Industrie 
alimentară - 1 28 
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PROTECŢIA 
MEDIULUI 

  TOTAL 4 112 

13 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
”A.SALIGNY”,  

BRĂILA 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC 

Electronică 
automatizări - 1 28 

Mecanică  - 2 56 
 TOTAL 3 84 

14 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”GRIGORE MOISIL”,  
BRĂILA 

TEHNOLOGICĂ 

TEHNIC 

Electronică 
automatizări - 1 28 

Fabricarea 
produselor din 
lemn 

- 1 28 

RESURSE 
NATURALE 
SI 
PROTECTIA 
MEDIULUI 

Protectia 
mediului - 1 28 

  TOTAL 3 84 

15 
COLEGIUL TEHNIC 
”PANAIT ISTRATI”,  

BRĂILA 

 
TEHNOLOGICĂ 

 
TEHNIC 

Mecanică  - 2 56 
Electric - 1 28 
 TOTAL 3 84 

16 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”C.BRÂNCOVEANU”,  
BRĂILA 

 
TEHNOLOGICĂ 

 
TEHNIC 

Mecanică - 1 28 

 
TOTAL 

1 28 

17 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”GHEORGHE K. 
CONSTANTINESCU”,  

BRĂILA 
 

 
TEHNOLOGICĂ 

 
SERVICII 

Estetica şi 
igiena corpului 
omenesc 

- 1 28 

RESURSE 
NATURALE 
ŞI 
PROTECŢIA 
MEDIULUI 

Agricultură  - 2 56 

Industrie 
alimentara - 1 28 

  TOTAL 4 112 
 

18 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

ÎNSURĂŢEI 
 

TEORETICĂ REAL - Ştiinţe ale naturii 1 28 
UMAN - Filologie 1 28 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC 
Electromecanică  - 1 28 
Industrie textilă 
şi pielărie - 1 28 

SERVICII Economic  - 1 28 
   TOTAL 5 140 

19 

LICEUL TEORETIC 
 

“GEORGE VÂLSAN”, 
FĂUREI 

 
TEORETICĂ 

REAL  Matematică-informatică 1 28 
 
 
UMAN 

 
Filologie 
 
 

1 
28 
 
 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC Mecanică 
 - 2 56 

   TOTAL 4 112 

20 

LICEUL TEORETIC 
“C.ANGELESCU”, 

IANCA 
 

 
TEORETICĂ 

 
REAL 

 Matematică-informatică 1 28 
 Ştiinţe ale naturii 1 28 

UMAN  Filologie bilingv limba 
engleză 1 28 

  TOTAL 3 84 

21 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
“N.ONCESCU”, 

IANCA 

TEHNOLOGICĂ 

SERVICII Comerţ - 1 28 

RESURSE 
NATURALE 
ŞI 
PROTECŢIA 
MEDIULUI 

Agricultură  - 1 28 

Industrie 
alimentară - 1 28 

 TOTAL 3 84 

22 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

“MATEI BASARAB”, 
MĂXINENI 

 
TEHNOLOGICĂ TEHNIC  Industrie textilă 

şi pielărie 

- 
 1 28 

TOTAL 1 28 
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Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor încheia situaţia în perioada 18-20 
august 2014 şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană  în perioada 4-5 septembrie 2014. 
După primele două etape de repartizare computerizată şi repartizări speciale, admiterea în învăţământul liceal 
brăilean se prezintă astfel: 
1.Total candidați repartizați în județul Brăila, până la 18 august 2014: 1770 
2.Candidaţi admişi la liceele vocaționale din județul Brăila: 253 
3.Candidaţi rromi admişi pe locuri speciale: 28 
4.Candidaţi cu cerinţe educative speciale admişi în etapa specială: 11 
În perioada 4-5 septembrie 2014 se va finaliza admiterea în învățământul liceal de stat. 

 
IV.3.3 Examenul de bacaluareat 
RAPORT FINAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI NAŢIONAL DE 
BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE – IULIE 2014, BRĂILA  
SITUAŢIA NUMERICĂ A CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA PRIMA SESIUNE A EXAMENULUI 
NAŢIONAL DE BACALAUREAT  

 
A.1. SITUAŢIA DUPĂ CONTESTAŢII PENTRU CANDIDAŢII DIN PROMOŢIA CURENTĂ 

Forma 
de 

invatam
ant 

Nr 
ele
vi 

ins
cri
si 

Nr. 
elevi 
prez
enti 

Nr. 
ele
vi 
ne
pre
zen
tati 

Nr. 
ele
vi 
eli
mi
nat

i 

Num
ar de 
cand
idati 
respi
nsi 

Din care 
cu medii: 

Nr. 
elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 
5.99 6 - 

6.99 
7 - 

7.99 
8 - 

8.99 
9 - 
9.9
9 

10 

Zi 
151

3 

1491 
(98,5
5%) 

22 
(1,4
5%

) 

1 
(0,0
7%

) 

169 
(11,3
3%) 

99 
(58,
58
%) 

70 
(41,4
2%) 

1321 
(88,6%

) 

256 
(19,38

%) 

363 
(27,4
8%) 

406 
(30,7
3%) 

288 
(21,
8%

) 

8 
(0,61
%) 

Seral 19 

12 
(63,1
6%) 

7 
(36,
84
%) 

0 
(0
%) 

3 
(25%

) 

3 
(10
0%

) 
0 

(0%) 
9 

(75%) 

5 
(55,56

%) 
0 

(0%) 

4 
(44,4
4%) 

0 
(0
%) 

0 
(0%) 

Frecvenț
ă redusă 1 

1 
(100
%) 

0 
(0
%) 

0 
(0
%) 

0 
(0%) 

0 
(0
%) 

0 
(0%) 

1 
(100%

) 0 (0%) 
0 

(0%) 

1 
(100
%) 

0 
(0
%) 

0 
(0%) 

TOTAL 
153

3 

1504 
(98,1
1%) 

29 
(1,8
9%

) 

1 
(0,0
7%

) 

172 
(11,4
4%) 

102 
(59,
3%

) 

70 
(40,7
%) 

1331 
(88,5%

) 

261 
(19,61

%) 

363 
(27,2
7%) 

411 
(30,8
8%) 

288 
(21,
64
%) 

8 
(0,6
%) 

 
A.2. SITUAŢIA DUPĂ CONTESTAŢII PENTRU TOŢI CANDIDAŢII PARTICIPANŢI (PROMOŢIA 
CURENTĂ ŞI PROMOŢII ANTERIOARE) 

Forma 
de 

invata
mant 

Nr 
ele
vi 

ins
cri
si 

Nr. 
elevi 
preze

nti 

Nr. 
elevi 
nepr
ezen
tati 

Nr. 
ele
vi 
eli

min
ati 

Num
ar de 
cand
idati 
respi
nsi 

Din care cu 
medii: Nr. 

elevi 
reusit

i 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 
5.99 6 - 

6.99 
7 - 

7.99 
8 - 

8.99 
9 - 

9.99 10 

Zi 
17
78 

1726 
(97,0
8%) 

52 
(2,92
%) 

1 
(0,0
6%) 

342 
(19,8
1%) 

214 
(62,5
7%) 

128 
(37,4
3%) 

1383 
(80,1
3%) 

311 
(22,4
9%) 

370 
(26,7
5%) 

406 
(29,3
6%) 

288 
(20,8
2%) 

8 
(0,5
8%) 

Seral 42 

32 
(76,1
9%) 

10 
(23,8
1%) 

0 
(0%

) 

18 
(56,2
5%) 

15 
(83,3
3%) 

3 
(16,6
7%) 

14 
(43,7
5%) 

9 
(64,2
9%) 

1 
(7,14
%) 

4 
(28,5
7%) 

0 
(0%) 

0 
(0%

) 
Frecve

nță 
redusă 31 

27 
(87,1
%) 

4 
(12,9
%) 

0 
(0%

) 

21 
(77,7
8%) 

17 
(80,9
5%) 

4 
(19,0
5%) 

6 
(22,2
2%) 

4 
(66,6
7%) 

1 
(16,6
7%) 

1 
(16,6
7%) 

0 
(0%) 

0 
(0%

) 

TOTAL 
18
51 

1785 
(96,4
3%) 

66 
(3,57
%) 

1 
(0,0
6%) 

381 
(21,3
4%) 

246 
(64,5
7%) 

135 
(35,4
3%) 

1403 
(78,6
%) 

324 
(23,0
9%) 

372 
(26,5
1%) 

411 
(29,2
9%) 

288 
(20,5
3%) 

8 
(0,5
7%) 

Măsurile întreprinse de Comisia Judeţeană de Bacalaureat, atât în timpul anului şcolar, cât şi în timpul desfăşurării 
examenului au fost eficiente, astfel încât rezultatele finale au plasat judeţul Brăila pe primul loc în ierarhie.   

    Total 
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, clasa a IX-a, ZI 91 2548 
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În judeţul Brăila au fost administrate, pe parcursul anului şcolar 2013 – 2014, trei simulări ale examenului de bacalaureat. 
Prima simulare a fost organizată pe semestrul I, după cum urmează:   
- limba română – 16 decembrie 2013;  
- matematică – 17 decembrie 2013;  
Următoarele simulări au fost organizate pe semestrul al doilea: 
- limba română – 3 martie şi 12 mai 2014; 
- matematică şi istorie – 5 martie şi 14 mai 2014; 
- disciplinele probei Ed – 7 martie şi 16 mai 2014.  
Subiectele necesare desfăşurării simulărilor au fost propuse de inspectorii şcolari, cu consultarea cadrelor didactice care 
fac parte din consiliile consultative pe discipline, în concordanţă cu modelele propuse de Centrul Naţional de Evaluare şi 
Examinare.  
Inspectorii şcolari au monitorizat aplicarea măsurilor propuse de unităţile de învăţământ pentru îmbunătăţirea rezultatelor 
la simulările desfăşurate. 
În unităţile de învăţământ s-au desfăşurat activităţi remediale pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la simulările 
aplicate. 
 
A.3. SITUAŢIA CANDIDAŢILOR (PROMOŢIA CURENTĂ ŞI PROMOŢII ANTERIOARE) LA FIECARE 
PROBĂ 

Disciplina 

C
an

di
da

ti 
in

sc
ri

si
 

C
an

di
da

ti 
re

us
iti

 

Din care cu note Num
ar de 
candi
dati 

respi
nsi 

Numa
r 

candi
dati 

nepre
zentat

i 

Num
ar 

can
dida

ti 
elim
inati 

5 - 
5.99  

Incep
ator 
Calif. 

6 - 
6.99  

Mediu 

7 - 
7.99  

Avans
at 

8 - 
8.99  

Exper
im. 

9 - 
9.99 

 - 
10 Admi

s 

TOTAL proba A) – 
Limba română 

18
51 

1841 
(100%) 0 (0%) 

123 
(6,68
%) 

408 
(22,16

%) 

1285 
(69,8
%) 

25 
(1,36%

) 
0 

(0%) 

289 
(15,7
%) 

0 
(0%) 

10 
(0,54
%) 

0 
(0%) 

TOTAL proba C) – 
Limba engleză 

15
58 

1543 
(100%) 

85 
(5,51
%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1458 
(94,49

%) 
0 

(0%) 

320 
(20,74

%) 
0 

(0%) 

15 
(0,96
%) 

0 
(0%) 

TOTAL proba C) – 
Limba franceză 

27
3 

267 
(100%) 

1 
(0,37
%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

266 
(99,63

%) 
0 

(0%) 

48 
(17,98

%) 
0 

(0%) 
6 

(2,2%) 
0 

(0%) 

TOTAL proba C) – 
Limba germană 7 

7 
(100%) 

3 
(42,86

%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

4 
(57,14

%) 
0 

(0%) 

3 
(42,86

%) 
0 

(0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 

TOTAL proba C) – 
Limba rusă 13 

13 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

13 
(100%) 

0 
(0%) 

5 
(38,46

%) 
0 

(0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 

TOTAL proba D) – 
Competenţe digitale 

18
51 

1835 
(100%) 

106 
(5,78
%) 

430 
(23,43

%) 

532 
(28,99

%) 

677 
(36,89

%) 
90 

(4,9%) 
0 

(0%) 

373 
(20,33

%) 
0 

(0%) 

16 
(0,86
%) 

0 
(0%) 

TOTAL proba E)a) – 
Limba română 

18
51 

1746 
(95,83

%) 

394 
(22,57

%) 

323 
(18,5
%) 

314 
(17,98

%) 

376 
(21,53

%) 

303 
(17,35

%) 

31 
(1,78
%) 

193 
(11,05

%) 

76 
(4,17
%) 

29 
(1,57
%) 

0 
(0%) 

TOTAL proba E)c) - 
Istorie 

68
4 

661 
(97,64

%) 

149 
(22,54

%) 

145 
(21,94

%) 

105 
(15,89

%) 

124 
(18,76

%) 

100 
(15,13

%) 

29 
(4,39
%) 

22 
(3,33
%) 

15 
(2,22
%) 

7 
(1,02
%) 

1 
(0,1
5%) 

TOTAL proba E)c) - 
Matematică 

11
01 

965 
(90,02

%) 

160 
(16,58

%) 

167 
(17,31

%) 

175 
(18,13

%) 

183 
(18,96

%) 

200 
(20,73

%) 

81 
(8,39
%) 

103 
(10,67

%) 

107 
(9,98
%) 

29 
(2,63
%) 

0 
(0%) 

TOTAL proba E)c) - 
Matematică 66 

37 
(67,27

%) 

20 
(54,05

%) 

7 
(18,92

%) 

5 
(13,51

%) 

3 
(8,11
%) 

2 
(5,41%

) 
0 

(0%) 

21 
(56,76

%) 

18 
(32,7
3%) 

11 
(16,67

%) 
0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) - 
Biologie 

56
9 

456 
(83,67

%) 

90 
(19,74

%) 

111 
(24,34

%) 

90 
(19,74

%) 

85 
(18,64

%) 

64 
(14,04

%) 

17 
(3,73
%) 

63 
(13,82

%) 

89 
(16,3
3%) 

24 
(4,22
%) 

0 
(0%) 

TOTAL proba E)d) - 
Chimie 

15
8 

149 
(96,13

%) 
14 

(9,4%) 

10 
(6,71
%) 

23 
(15,44

%) 

26 
(17,45

%) 

58 
(38,93

%) 

18 
(12,0
8%) 

3 
(2,01
%) 

6 
(3,87
%) 

3 
(1,9%) 

0 
(0%) 

TOTAL proba E)d) - 
Chimie 3 

2 
(100%) 

1 
(50%) 0 (0%) 0 (0%) 

1 
(50%) 0 (0%) 

0 
(0%) 

1 
(50%) 

0 
(0%) 

1 
(33,33

%) 
0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) - 
Economie 23 

22 
(95,65

%) 

2 
(9,09
%) 

4 
(18,18

%) 

2 
(9,09
%) 

6 
(27,27

%) 

7 
(31,82

%) 

1 
(4,55
%) 0 (0%) 

1 
(4,35
%) 0 (0%) 

0 
(0%) 

TOTAL proba E)d) - 
Filosofie 11 

11 
(100%) 

1 
(9,09
%) 

2 
(18,18

%) 

2 
(18,18

%) 

4 
(36,36

%) 

2 
(18,18

%) 
0 

(0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 
TOTAL proba E)d) - 

Fizică 
11
8 

96 
(83,48

7 
(7,29

12 
(12,5

21 
(21,88

22 
(22,92

19 
(19,79

15 
(15,6

3 
(3,12

19 
(16,5

3 
(2,54

0 
(0%) 
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%) %) %) %) %) %) 2%) %) 2%) %) 

TOTAL proba E)d) - 
Fizică 13 

6 
(50%) 

5 
(83,33

%) 

1 
(16,67

%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 
3 

(50%) 
6 

(50%) 

1 
(7,69
%) 

0 
(0%) 

TOTAL proba E)d) - 
Geografie 

74
5 

722 
(98,63

%) 

43 
(5,96
%) 

95 
(13,16

%) 

155 
(21,47

%) 

248 
(34,35

%) 

167 
(23,13

%) 

14 
(1,94
%) 

39 
(5,4%) 

9 
(1,23
%) 

13 
(1,74
%) 

1 
(0,1
4%) 

TOTAL proba E)d) - 
Informatică 44 

44 
(100%) 0 (0%) 

11 
(25%) 

6 
(13,64

%) 

3 
(6,82
%) 

15 
(34,09

%) 

9 
(20,4
5%) 

2 
(4,55
%) 

0 
(0%) 0 (0%) 

0 
(0%) 

TOTAL proba E)d) – 
Logică şi 

argumentare 76 

74 
(97,37

%) 
2 

(2,7%) 
2 

(2,7%) 

9 
(12,16

%) 

36 
(48,65

%) 

23 
(31,08

%) 

2 
(2,7%

) 

1 
(1,35
%) 

2 
(2,63
%) 0 (0%) 

0 
(0%) 

TOTAL proba E)d) - 
Psihologie 32 

30 
(96,77

%) 
3 

(10%) 

8 
(26,67

%) 

5 
(16,67

%) 

7 
(23,33

%) 

7 
(23,33

%) 
0 

(0%) 

2 
(6,67
%) 

1 
(3,23
%) 

1 
(3,12
%) 

0 
(0%) 

TOTAL proba E)d) - 
Sociologie 59 

59 
(100%) 

2 
(3,39
%) 

6 
(10,17

%) 

10 
(16,95

%) 

15 
(25,42

%) 

21 
(35,59

%) 

5 
(8,47
%) 0 (0%) 

0 
(0%) 0 (0%) 

0 
(0%) 

 
B. SITUAŢII DEOSEBITE 
B.1. FOLOSIREA SUBIECTELOR DE REZERVĂ 
La proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională s-a apelat la subiect de rezervă 
pentru 3 candidaţi care au întârziat la proba de întelegere a unui text audiat şi  proba scrisă, din data de 23 iunie 2014, şi 
care au solicitat susţinerea examenului. Comisia Naţională de Bacalaureat a fost informată cu privire la această situaţie 
prin adresele nr. 6713/23.06.2014 şi 6781/25.06.2014.  
Candidaţii care au susţinut probele menţionate cu subiect de rezervă, în data de 27 iunie 2014, conform adresei M.E.N. 
nr. 47709/24.06.2014 sunt: 

Denumirea 
centrului 

Numele şi prenumele 
candidatului Tipul de proba Limba pt care s-a solicita 

varianta de rezerva 
LICEUL TEORETIC 
"P. CERNA" 

PRICOP MIHĂIŢĂ PROBA DE 
ÎNŢELEGERE A UNUI 
TEXT, PROBA SCRISĂ 

LB. FRANCEZĂ 

LICEUL CU 
PROGRAM 
SPORTIV BRĂILA 

SORICĂ ROXANA VALENTINA 
STOICESCU DANIEL IONUŢ 

PROBA DE 
ÎNŢELEGERE A UNUI 
TEXT, PROBA SCRISĂ 

LB. ENGLEZĂ 

  
B.2. SITUAŢII SPECIALE – EXAMEN LA DOMICILIUL CANDIDATULUI 
În judeţul Brăila un candidat a solicitat şi a susţinut probele scrise la domiciliu: Ciucă Victoriţa, absolventă al Liceului 
Tehnologic „Anghel Saligny”. Comisia Naţională de Bacalaureat a aprobat susţinerea examenului la domiciliul prin 
adresa nr. 218f/05.06.2014. Comisia Judeţeană de Bacalaureat a aprobat, pentru aceeaşi candidată, conform art. 91, alin 
(2) b), de mărirea timpului de redactare a lucrării cu 60 minute, conform adresei nr. 6225/10.06.2014. Comisia Judeţeană 
de Bacalaureat a realizat procedura specifică pentru susţinerea examenului în aceste condiţii, cu respectarea Metodologiei 
de organizare şi defăşurare a examenului de bacalaureat. Procedura a fost pusă la dispoziţia comisiei din centrul de 
examen, care le-a pus în aplicare.  

 
B.3. ÎNLOCUIREA/NUMIREA UNOR PREŞEDINŢI DE COMISII PENTRU PROBELE SCRISE 
Preşedintele Comisiei Judeţene de Bacalaureat a procedat la numirea unor preşedinţi pentru centrele de examen/evaluare, 
conform procedurii nr. 46930/19.06.2014 cu privire la selecţia şi numirea cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi centrele zonale de evaluare,  
deoarece anexa pentru judeţul Brăila la O.M.E.N. nr. 3669/24.06.2014 nu a nominalizat preşedinţi pentru trei centre de 
examen şi un centru zonal de evaluare. Situaţia înlocuirii/numirii preşedinţilor este sintetizată în tabelul de mai jos: 
Nr. crt. Centrul de examen/Centrul 

zonal de evaluare 
Numele preşedintelui numit de 

CJB 
Preşedintele numit prin OMEN 

nr. 3669/24.06.2014 
1. Centrul de Examen – Colegiul 

Naţional „N. Bălcescu” 
Prof. Istrate Camelia, Colegiul 
Economic „Ion Ghica” 

- 

2. Centrul de Examen – Liceul 
Pedagogic „D. P. Perpessicius” 

Prof. Chiper Ramona, Liceul 
Tehnologic „Gh. K. 
Constantinescu” 

- 

3. Centrul de Examen - Colegiul 
Tehnic „C. D. Neniţescu” 

Prof. Condrea Mariana, Liceul 
Pedagogic „D. P. Perpessicius” 

- 

4. Centrul Zonal de Evaluare – 
Liceul cu Program Sportiv 
Brăila 

Prof. Doroftei Simona, Liceul 
Teoretic „N. Iorga” 

- 

 
C. ANALIZA MODULUI DE DESFĂŞURARE A CONTESTAŢIILOR ŞI REZULTATE STATISTICE ALE 

ACESTORA 
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Depunerea contestaţiilor s-a realizat conform calendarului, pe data de 7 iulie 2014, între orele 12.00 – 16.00.  
Lucrările ale căror note au fost contestate au fost sigilate de către comisiile din centrele zonale de evaluare şi au fost 
recorectate în centrul regional de contestaţii organizat la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa. 
Statistica sintetică privind numărul contestaţiilor indică: din totalul de 280 de contestaţii, pentru 165 de lucrări nota nu a 
fost modificată după recorectare; 86 de lucrări au notele modificate în favoarea candidaţilor;  29 de lucrări au notele 
modificate în defavoarea candidaţilor.  
S-a constatat că pentru un număr de 7 lucrări diferenţa între nota iniţială şi cea finală este mai mare de 1.50 puncte:   
Disciplina de examen Nr. de lucrări Diferenţa între nota iniţială şi cea finală 
Limba şi literatura română 1 1.80 
Limba şi literatura română 1 1.60 
Istorie 1 -1.65 
Istorie 1 -1.85 
Istorie 1 -2.00 
Istorie 1 -1.50 
Istorie 1 -2.10 
În şedinţa Consiliului de Administraţie al inspectoratului şcolar din data de 16 iulie 2014, preşedintele Comisiei Judeţene 
de Bacalaureat a propus sancţionarea acestor cadre didactice  cu interzicerea participării ca evaluatori în următoarele 
două sau patru sesiuni de bacalaureat, în funcţie de diferenţa de note obţinută în urma contestaţiilor.  Consiliul de 
Administraţie a hotărât ca aceste cadre didactice să participe la sesiunea a doua de bacalaureat ca rezerve, ca urmare a 
numărului mic de profesori evaluatori din Brăila. 
După soluţionarea contestaţiilor procentul de promovabilitate a crescut: 
- pentru promoţia curentă de la 87.57% la 88.50%;  
- pentru toate promoţiile de la 77.76% la 78.60%. 
 
D. PROPUNERI PENTRU PERFECŢIONAREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE 

BACALAUREAT  
-Reactualizarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi a procedurilor existente. 

 
IV.4. Examenul de certificare a competenţelor profesionale 
Pentru colegiile şi liceele tehnologice s-au organizat Examenele de certificare a calificării profesionale pentru clasele cu 
profil tehnic, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a 
absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar, Anexa 1 la OMECTS nr. 5172/29.08.2008/ 
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului 
inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, OMECTS nr. 5222/29.08.2011 şi Anexa la OMEN nr. 
4888/11.05.2013 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale 
pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 2 ani. 
Examenele s-au desfăşurat în cele 6 sesiuni de examen, conform Graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a 
calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2013 – 2014, 
aprobat prin OMEN nr. 5332/23.10.2014. 
Centrele de examen au fost stabilite conform criteriilor din metodologie. Activitatea de organizare şi monitorizare a 
examenelor a fost coordonată de Comisia Judeţeană de Evaluare şi Certificare. 
Examen de certificare nivel 2 
Au fost constituite 8 centre de examen în mediul urban, la care s-au înscris 192 candidaţi, procentul de promovabilitate 
fiind de 100%. 
Examen de certificare nivel 3 
Au fost constituite 12 centre de examen, unde s-au înscris 764 de candidaţi, procentul de promovabilitate fiind de 100%.  
Examen de certificare nivel 3 avansat 
Au fost constituite 10 centre de examen, unde s-au înscris 449 de candidaţi,, procentul de promovabilitate fiind de 100%.  
Examen pentru obţinerea atestatului profesional de către absolvenţii claselor de profil real, specializarea 
matematică – informatică. 
Examenele de certificare s-au organizat şi desfăşurat conform Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor 
pentru obţinerea atestatului profesional de către absolvenţii claselor de profil real, specializarea matematică – 
informatică. 
Activitatea de organizare şi monitorizare a examenelor a fost coordonată de Comisia Judeţeană de Certificare. 
Au fost constituite 9  centre, în care s-a desfăşurat susţinerea atestatelor, au fost înscrişi 415 de elevi, promovabilitate 
100%. 
 
V. ANALIZA INSTITUȚIONALĂ A INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA 
V.1. Inspectoratul şcolar - principalele aspecte legate de organizare, competenţe profesionale, respectarea 
legalităţii, comunicare, marketing educaţional, imagine, relaţii comunitare. 
Inspectoratul Şcolar al judeţului Brăila, ca instituţie descentralizată a M.E.N., şi-a desfăşurat activitatea prin aparatul 
propriu în strânsă legătură cu unităţile şcolare din reţea, în colaborare cu Palatul şi Cluburile Elevilor din judeţ şi cu 
sprijinul unităţilor conexe: Casa Corpului Didactic Braila şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică. În sfera 
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structurilor manageriale ale I.Ş.J. activează cu bune rezultate Consiliul de Administraţie, Consiliul Consultativ şi 
Consiliul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională. 
Organigrama Inspectoratului Şcolar Judeţean Braila cuprinde posturi după cum urmează:  
 Inspector şcolar general 
 Inspector şcolar general adjunct 
 Contabil şef, financiar- contabilitate 
 Audit 
 Contencios  
 Secretariat şi arhivă 
 Management educaţional, evaluare şi dezvoltare instituţională, asigurarea calităţii 
 Managementul resurselor umane 
 Perfecţionare şi formare continuă 
 Activitate educativă formală şi informală 
 Integrare europeană şi programe comunitare 
 Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare, salarizare, evidenţă informatizată 
 Tehnic-adminstrativ 
 Inspectori şcolari de specialitate pe niveluri şi discipline de învăţământ 
 Învăţământ special, centre logopedice 
 Minorităţi naţionale 
Pentru o organizare eficientă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila: 
 S-a respectat organigrama aprobată de M.E.N. 
 S-a realizat ocuparea tuturor posturilor prevăzute de organigramă; 
 S-au reformulat fişele operaţionale ale postului, actualizându-se sarcinile specifice care revin angajaţilor în 
raport de poziţia postului în organigramă şi atribuţiile prevăzute în planul managerial şi programele operaţionale de 
acţiune; 
 S-a validat Consiliul de Administraţie;  
 S-a aprobat tematica şedinţelor Consiliului de Administraţie; 
 S-au dotat spaţiile cu echipamente moderne în scopul facilitării comunicării; 
 S-a revizuit Regulamentul de Ordine Interioară. 
Competenţe profesionale: 
Creşterea calităţii activităţilor specifice instituţiei a fost asigurată prin facilitarea accesului inspectorilor şcolari, 
personalului tehnic, profesorilor metodişti si consilierilor şcolari care fac parte din structura inspectoratului şcolar la 
cursuri de formare si dezvoltare profesională. 
Acestea s-au organizat la nivelul institutiei si au avut drept scop: 
 Cunoaşterea standardelor ocupaţionale specifice fiecarei funcţii; 
 Consilierea managerială a inspectorilor cu referire la alcătuirea documentelor manageriale  
 ale şcolilor; 
 Informarea privind oportunităţile oferite şcolilor prin proiecte europene şi alte linii de  
 finanţare; 
 Abilitarea privind dezvoltarea legăturilor parteneriale: şcoala-comunitate-autoritate locală; 
 Facilitarea accesului inspectorilor şcolari, profesorilor metodişti, formatorilor din sistem la  
 formări centrate pe problematica reformei: curriculum şi strategii interactive de predare-învăţare;  
 Implicarea reprezentanţilor din structura de conducere a şcolilor, consiliilor locale şi I.Ş.J.  
 Brăila în stagii de pregătire privind descentralizarea economico- financiară şi a deciziei. 
 În ceea ce priveşte asigurarea calităţii activităţii în unităţile şcolare s-au oferit cadrelor didactice, didactice auxiliare şi 
nedidactice programe de formare prin Casa Corpului Didactic, realizate în colaborare cu universităţi, servicii 
descentralizate ale M.E.N. şi alte instituţii care au ca obiect de activitate educaţia.  
Programele au avut ca scop asigurarea competenţelor specifice fiecărui domeniu profesional şi crearea condiţiilor 
favorabile introducerii schimbărilor în educaţie propuse de reforma învăţământului. 
 Cea mai mare audienţă au avut-o programele: 
 De abilitare în utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare şi a soft-ului educaţional; 
 De formare a competenţelor privind utilizarea strategiilor didacticii moderne; 
 De abilitare privind managementul proiectelor de finanţare. 
Respectarea legalitatii: 
 La nivelul I.Ş.J. Brăila s-au adoptat măsuri privind respectarea legalităţii cu referire la:  
 Organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale şi a concursurilor şcolare; 
 Mobilitatea personalului didactic; 
 Gestionarea actelor de studii; 
 Rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor, a conflictelor de muncă şi a celor de patrimoniu; 
 Gestiunea economico-financiară şi auditul intern; 
 Normarea şcolilor şi dimensionarea reţelei şcolare 
Consultanță si reprezentare din partea Biroului Juridic al I.Ș.J. Brăila,  pe parcursul anului școlar 2013-2014 
I. Colegiul Național „Gh. M. Murgoci” 
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-Cazul Ilie Alexandru 
a. Consiliere în cadrul anchetei privind sanctionarea disciplinara  
b. Consultanta si Reprezentare la Consiliul National pentru Combatarea Discriminării  
c. Reprezentare in Dosar 2185/113/2014 

-Cazul „Olimpiada la lb. franceză-faza națională”  
a. Consiliere de specialitate cu prilejul desfășurării Olimpiadei la lb. franceză 
b. Consiliere si redactare răspunsuri contestație cazul „Gogu” 

-Cazul Caracada Rodica- consultanță și reprezentare dosar nr. 3613/113/2013 având ca obiect „contestație decizie” 
-Cazul „Consurs  post contabil sef” – consultanță și reprezentare concurs pentru ocuparea postului de contabil sef ; 
-Cazul Dumitrescu Adriana – consultanță și reprezentare dosar instanta cu obiectul „contestastatie neacordare aviz 
pretransfer” 
II. Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” 
-Cazul Miron Amelia – consultanta si reprezentare  

a.  Dosar nr. 2337/113/2013-  Fond + Căi de atac 
b.  Contestații plan  încadrare  

III. Colegiul Tehnic „GH. K. Constantinescu” 
-Consultanță si reprezentare in instanta proces cu obiect „plăți restante lucrări  renovare campus” 
-Cazul „Parascenso”- consultanta si reprezentare dosar instanta contestatie la executare Contestatie la executare 
-Electrica- consultanta si reprezentare dosar instanta contestatie la executare 
-Suport legal in vederea eligibilitatii în proiectul european  demarat de primărie cu privire la achitarea datorii restante 
lucrări amenajare campus. 
IV. Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” 
-Cazul marire salariu administrator consultanță dosar instanta 
-Cazul corigenta la germana 
-Cazul Troia Georgiana-consultanță și reprezentare dosar instanta cu obiectul „contestastatie neacordare aviz pretransfer” 
V. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” 
-Cazul Anghel Traian-consultanță și reprezentare dosar instanta cu obiectul „contestastatie neacordare aviz pretransfer” 
-Cazul Stănică Nicolae Cătălin- consultanță și reprezentare dosar instanta cu obiectul „contestastatie neacordare aviz 
pretransfer” 
-Consultanță și reprezentare contestații stare corigență la limba engleza 
-Cazul Moraru Emelina consultanță și reprezentare „contestastatie neacordare aviz reîntregire normă didactică” 
-Cazul Baciu Diana Andrada, consultanță și reprezentare contestație scăderea notei la purtare la 2 
VI. Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Gradiștea-  
-Cazul Negoiță – ancheta disciplinara 

- consultanță și reprezentare dosar instanta contestație sanctiune disciplinară  
-Cazul „contestație director” – plangere Topciu - consultanță și redactare răspunsuri (petenți +MEN) 
-Proiect afterschool-consultanta si demersuri către MEN pentru aprobare/implementare proiect 
VII. Palatul copiilor 
-Cazul retrocedare cladire- consiliere si reprezentare in dosar instanță cu obiect ( cerere retrocedare cladire) 
VIII. Școala Gimnazială „Ion Creangă” 
-Cazul Crassas- consultanță pribvind contestație scădere notă la purtare 
IX. Colegiul Tehnic Edmond Nicolau” 
-Cazul „Miler”- consultanță și reprezentare „contestație corigență sem al II-lea 
X. Colegiul Tehnic Constantin Brâncoveanu 
-Cazul Gheorghe Valentin Petrișor- consultanță și reprezentare dosar instanță cu obiectul contestație la neacordarea spor 
fidelitate 
XI. Scoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” 
-Cazul „Drăgan Marioara” plangere privind respingerea cererii de menținere ca titular peste vârsta de pensionare 
XII. Școala Gimnazială Cazasu  
-Consultanță si suport referitor la situația juridică Grădiniței cu program normal Cazasu 
XIII. Toate unitățile școlare : 
-Consultanta si transmitere model intampinare pentru procesele avand ca obiect „plata  diferențelor  de  drepturi  
salariale  neacordate  membrilor  de  sindicat,  rezultate  din  neaplicarea  Legii  nr.  221/2008  începând  cu  data  de  
13  mai  2011 și  până  la  zi, actualizate  în  funcție  de  coeficientul  de  inflație,  la  data  efectivă  a  plății” 
Comunicare: 
Asigurarea fluxului informaţional printr-o comunicare optimă reprezintă un obiectiv fundamental al I.Ş.J. Brăila. În acest 
sens: 
 S-au organizat centre de documentare şi informare; 
 Comunicarea cu şcolile şi comunitatea s-a realizat şi prin apariţii în media locală; 
 S-a asigurat participarea la şedinţele cu caracter deschis a reprezentanţilor autorităţii locale, mass-media. 
Evidenţa sesizărilor, scrisorilor, reclamaţiilor. 
Această activitate s-a desfăşurat în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 296/30.04.2002. 
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În cursul perioadei raportate inspectorilor le-au fost repartizate spre rezolvare un număr de 22 de petiţii, sesizări şi 
reclamaţii. Toate au fost soluţionate şi comunicate în termen, potrivit art. 8 (2) din actul normativ mai sus menţionat. 
Marketing 
Activitatea I.Ş.J. Brăila şi a institutiilor conexe din structura acestuia este promovată printr-o politica de marketing 
proactivă. 
Astfel s-au făcut demersuri pentru: 
 Redimensionarea reţelei şcolare şi determinarea segmentului de elevi care se orientează pe nivele, filiere, profile 
vocaţionale şi care reprezintă piaţa educaţională sigură; 
 Determinarea intereselor şi expectaţiilor părinţilor faţă de şcoală; 
 Identificarea agenţilor economici şi a altor instituţii interesate în susţinerea învăţământului vocaţional; 
 Determinarea gradului de cunoaştere de către personalul din învăţământul preuniversitar a oportunităţilor oferite de 
proiectele de proiectele de cooperare europeană în educaţie şi de alte linii de finanţare; 
 Identificarea nevoilor de formare continuă si dezvoltare profesională; 
 Identificarea domeniilor în care elevii, părinţii şi cadrele didactice au nevoie de sprijin şi consiliere psihopedagogică. 
 Relaţii comunitare 
 Politica educaţională pe termen lung şi mediu a I.Ş.J. Brăila se înscrie în politica şi strategia judeţeană de dezvoltare 
economico-socială a judeţului. Inspectoratul şcolar în colaborare cu Casa Corpului Didactic şi Centrul Judeţean de 
Asistenţă Psihopedagogică au initiat şi conceput proiecte focalizate pe domenii de interes social precum: 
 Asigurarea calificării tinerilor în vederea diminuării ratei şomajului; 
 Integrarea populaţiei şcolare de etnie rromă în învăţământ; 
 Facilitarea accesului la educaţie a elevilor care provin din medii sociale defavorizate. 
Acestea au fost realizate în parteneriat cu consiliile locale, cu organizaţii neguvernamentale, A.J.O.F.M. Brăila şi alţi 
parteneri.  
 
V.2. Analiza punctelor slabe/punctelor tari în funcţionarea şcolilor din judeţ 
Puncte slabe în activitatea unităţilor de învăţământ 
 Formalismul monitorizării şi evaluării activităţii din unităţile şcolare reflectat în acordarea calificativelor; 
 Număr mic de asistenţe la clasă şi lipsa planurilor de măsuri; 
 Caracterul formal al documentelor elaborate, lipsa diagnozei, a planurilor operaţionale, a implicării resurselor 
umane, materiale şi informaţionale, a indicatorilor de performanţă, a procedurilor de evaluare şi monitorizare; 
 Formalismul activităţilor comisiilor metodice; 
 Insuficienta flexibilitate, adaptabilitate şi creativitatea în exercitarea funcţiei manageriale a  directorilor unităţilor de 
învăţământ; 
 Utilizarea strategiilor didactice tradiţionale, care nu încurajează învăţarea activă şi centrarea  demersului didactic pe 
elev; 
 Insuficienta adecvare a demersurilor curriculare la particularităţile elevilor şi la conţinuturile esenţiale; 
 Insuficienta creativitate pedagogică a cadrelor didactice în vederea creşterii motivaţiei pentru  învăţare a elevilor; 
 Rezultate slabe la Evaluarea Naţională, la unele şcoli, mai ales în mediul rural; 
 Discrepanţa uneori accentuată între rezultatele la tezele cu subiect unic şi rezultatele evaluărilor  curente; 
 Utilizarea ineficientă în mediul rural a mijloacelor de învăţământ moderne şi a materialului  didactic conceput de 
cadrul didactic; 
 Elaborarea CDŞ-urilor nu ţine cont întotdeauna de nevoile elevilor; 
 Slaba implicare a familiei ca principal partener al şcolii; 
 Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii din unele şcoli funcţionează formal; 
 Insuficienta deschidere a unităţilor şcolare (mai ales cele din mediul rural) către accesarea unor programe de 
parteneriat european (Comenius, Leonardo da Vinci); 
 Exista bariere lingvistice sau de comunicare între cadrele didactice implicate in derularea unor proiecte.  
Puncte tari în activitatea unităţilor de învăţământ 
 Existenţa Proiectelor de dezvoltare instituţională şi a planurilor manageriale; 
 Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul educaţiei; 
 Aplicarea unui curriculum echilibrat, prin armonizarea curriculum-ului naţional cu cel local; 
 Existenţa documentelor de proiectare ale cadrelor didactice; 
 Rezultate bune ale elevilor brăileni la concursurile şi olimpiadele şcolare; 
 Procentul mare al cadrelor didactice calificate care funcţionează în judeţ ; 
 A crescut numărul programelor de cooperare la nivel naţional, regional sau local în care sunt  angrenate unităţile 
şcolare; 
 În 85% dintre unităţile de învăţământ, patrimoniul este bine gestionat şi gospodărit; 
 A crescut numărul unităţilor de învăţământ care întreţin relaţii bune şi foarte bune cu autorităţile  locale. 
 
V.3. Propuneri, soluţii de optimizare a situaţiei, progrese în managementul instituţiilor 
1.Valorificarea eficientă a resurselor materiale şi umane existente, prin: 
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 Organizarea unor cursuri de formare în management şcolar, prin Casa Corpului Didactic, atât pentru manageri, 
cât şi pentru cadrele didactice, managerii grupului educat; 
 Reluarea cursurilor de management educaţional în contextul modificărilor legislative intervenite în urma intenţiei de 
descentralizare reale a învăţământului preuniversitar; 
 Organizarea de către MEN a unor cursuri de formare a evaluatorilor selecţionaţi în scopul „Evaluării instituţionale”; 
 Eficientizarea activităţii cercurilor pedagogice, formă de perfecţionare a cadrelor didactice 
 Implicarea mentorilor şi a metodiştilor în formarea continuă a cadrelor didactice; 
 Organizarea unor întâlniri de lucru între directori şi personalul tehnic-administrativ din inspectoratul şcolar; 
 Monitorizarea frecvenţei elevilor şi a cadrelor didactice de către conducerea şcolii; 
 Consemnarea în condica de prezenţă a orelor neefectuate de profesori; 
 Aplicarea unor sancţiuni, prevăzute de legislaţia şcolară, atât cadrelor didactice, cât şi elevilor; 
 Monitorizarea de către inspectorii şcolari a şcolilor arondate; 
 Consultanţă, la cerere, a directorilor şi a cadrelor didactice; 
 Sprijinirea unităţilor şcolare în realizarea proiectelor de dezvoltare instituţională şi de cooperare europeană. 
2.Selectarea mai atentă a temelor pentru aplicaţiile practice prezentate astfel încât să fie atractive,  adaptate 
nivelului de înţelegere a elevilor şi să aibă caracter interdisciplinar; 
3.Accentuarea în orele de teorie a părţii de analiză a metodelor de rezolvare a problemelor, sarcina  scrierii 
programelor transferându-se pentru orele de laborator; 
4.Valorificarea şi valorizarea răspunsurilor elevilor; 
5.Antrenarea elevilor în căutarea unor soluţii mai creative la problemele propuse, prin combinarea  metodelor 
frontale cu cele individuale; 
6.Accentuarea aspectelor de analiză referitoare la optimalitatea algoritmilor şi realizarea de studii  comparative 
între diferite metode de rezolvare a aceleiaşi probleme; 
7.Utilizarea în cadrul orelor de laborator a lucrului diferenţiat pe grupe organizate pe nivele de pregătire; 
8.Adaptarea conţinuturilor la nivelul de pregătire şi înţelegere al elevilor; 
9.Eficientizarea activităţii didactice, creşterea calităţii lecţiei, prin: 
 Schimburi de bună practică; 
 Stimularea lucrului în echipă; 
 Motivarea, în vederea implicării crescute a cadrelor didactice în propria formare; 
 Cursuri de abilitare în utilizarea metodelor complementare de evaluare a elevilor; 
 Eliminarea formalismului din activitatea colectivelor metodice / a comisiilor de catedră; 
 Intensificarea inspecţiei şcolare. 
10.Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional. 
 
V.4. Inspecţia şcolară- indicatori de calitate 
Inspecţiile şcolare au urmărit în anul şcolar 2013-2014 atingerea unor standarde care să definească stilul didactic şi 
nivelul de pregătire al elevilor, formarea abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional, 
în contextul social actual, dezvoltarea interesului pentru educaţie şi emancipare permanentă printr-un învăţământ axat nu 
numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi acţiune, abordarea 
într-o nouă perspectivă a reformei învăţământului. 
Criteriile de alcătuire a graficului unic al inspecţiilor şcolare de îndrumare şi evaluare pentru anul şcolar 2013-2014 au 
vizat monitorizarea şi evaluarea instituţiilor şcolare care să acopere spectrul larg al tuturor formelor şi nivelurilor de 
învăţământ din mediul urban şi rural, ca şi pe cel al unor grade diferite de atingere a performanţelor şcolare şi 
manageriale. 
Selecţia unităţilor şcolare inspectate în anul şcolar 2013-2014 a avut în vedere obiectivele prioritare fixate prin planul 
managerial al inspectorului şcolar general şi a inspectorului şcolar general adjunct care coordonează activitatea 
Departamentului Curriculum şi Inspecţie şcolară, fiind vizate câteva criterii specifice: 
 Aplicarea corectă a planurilor cadru şi respectarea nomenclatoarelor în vigoare; 
 Elaborarea documentelor de proiectare şi organizare a activităţii de învăţământ; evaluarea documentelor şcolare 
conform curriculum-ului naţional şi a documentelor de proiectare managerială, a portofoliilor didactice (profesor/ 
catedră/comisie/cerc pedagogic); 
 Pregătirea examenelor naţionale şi a olimpiadelor şcolare; 
 Implementarea curriculum-ului naţional potrivit ofertei proprii, promovate prin „Oferta Educaţionala”; 
 Calitatea curriculum-ului, calitatea activităţilor extracurriculare şi modul în care curriculum-ul naţional şi cel local 
sunt puse în practică; 
 Monitorizarea progresului şcolar din perspectiva prestaţiei didactice; 
 Diversificarea C.D.Ş. în concordanţă cu nevoile de formare a competenţelor cheie şi consolidarea metodelor de 
instruire bazate pe experienţa personală a elevilor ; 
 Evaluarea relaţiei între curriculum intenţionat – curriculum implementat (predat) – curriculum realizat (ce au învăţat 
elevii) din perspectiva managementului clasei precum şi din perspectiva standardelor obiectivelor programelor şcolare şi 
a celor de examene; 
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 Evaluarea măsurii în care curriculum-ul furnizat elevilor care au diferite vârste, aptitudini, deprinderi, capacităţi 
intelectuale şi interese este potrivit şi dacă este permanent revăzut pentru a asigura atingerea standardelor de către elevi. 
Introducerea unor metode şi forme de evaluare şi dezvoltare a creativităţii, adaptabilităţii şi a transferabilităţii 
cunoştinţelor în situaţii noi; 
 Consilierea conducerilor unităţilor de învăţământ pe probleme vizând aplicarea şi proiectarea C.D.Ş.; 
 Vizitarea şcolilor care din diverse motive, au nevoie de sprijin şi de consiliere instituţională; 
 Îndrumarea şi controlul unităţilor şcolare cu un management defectuos; 
În anul şcolar 2013-2014, în judeţul Brăila, s-au planificat şi organizat următoarele tipuri de inspecţie şcolară: 
 
V.4.1. Inspectii Scolare Generale 
Semestrul I: Liceul cu Program Sportiv Braila, Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Maxineni, Scoala Gimnaziala „Nikos 
Kazantzakis” Braila, Scoala Gimnaziala Stancuta jud. Braila, Gradinita nr. 3 Braila. 
 Semestrul II: Colegiul National „Nicolae Balcescu” Braila, Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu” Braila, Scoala 
„Dimitrie Cantemir” Braila, Gradinita nr. 37 Braila. 
 
RAPORT SCRIS FINAL AL INSPECŢIEI ŞCOLARE GENERALE 
1.Denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar: Liceul cu Program Sportiv Brăila 
2. Perioada inspecţiei: 04.11.2013 – 22.11. 2013 
3. Echipa de inspecţie:  
prof. Ritzi Cristina – inspector şcolar managementul resurselor umane 
prof. Dorina Boldeanu – inspector şcolar de specialitate limbi moderne 
prof. Cristi Petcu– inspector şcolar implementarea descentralizării instituţionale 
prof. Dan Mihai Gheorghiţă – inspector şcolar de specialitate reţea şcolară şi educaţie fizică şi sport 
Coordonatorul echipei de inspecţie: Prof. Dan Mihai Gheorghiţă – inspector şcolar de specialitate, reţea şcolară şi 
educaţie fizică şi sport 
Nr. 
crt. Numele şi prenumele inspectorului Aria tematică / 

Domeniul inspectat 
Disciplina / Aria 

curriculară inspectată 

1 

prof. Cristian Petcu 
inspector şcolar implementarea 
descentralizării instituţionale  

1. Managementul şcolar, managementul asigurării 
calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii 
şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi 
informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a 
regulamentelor. 

 

2 

prof. Ritzi Cristina  
inspector şcolar managementul 
resurselor umane 

2. Modul de aplicare a curriculum-ului naţional, 
dezvoltarea şi aplicarea curriculum-ului la decizia 
şcolii / în dezvoltare locală şi calitatea activităţilor 
extracurriculare realizate de personalul didactic şi 
unele categorii de personal didactic auxiliar. 

 

3 

prof. Dan Mihai Gheorghiţă  
inspector şcolar de specialitate  reţea 
şcolară şi educaţie fizică şi sport 

3. Activitatea 
personalului didactic (proiectare, 
predare-învăţare-evaluare, reglare / remediere, 
diferenţiere a demersului educaţional). 

 

4 

prof. Dan Mihai Gheorghiţă  
inspector şcolar de specialitate  reţea 
şcolară şi educaţie fizică şi sport 

4. Nivelul performanţelor realizate de elevi în 
învăţare, raportat la standardele educaţionale 
naţionale 
(curriculare şi de evaluare). 

 

5 

prof. Ritzi Cristina  
inspector şcolar managementul 
resurselor umane 

5. Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi 
încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi 
motivaţia acestora în învăţare 
(consiliere, orientare şcolară, 
asistenţă individualizată), respectând principiile 
educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse. 

 

6 
prof. Dorina Boldeanu 
inspector şcolar de specialitate limbi 
moderne 

6. Relatiile unităţii de învăţământ  
cu părinţii şi cu comunitatea locală. 

 

7 
prof. Dorina Boldeanu 
inspector şcolar de specialitate limbi 
moderne 

7. Atitudinea elevilor faţă de educaţia  
pe care le-o furnizează unitatea de învăţământ. 

 

8 prof. Simion Adrian 
inspector şcolar de specialitate   Disciplina limba şi 

literatura română 

9 prof.  Dorina  Boldeanu 
inspector şcolar de specialitate limbi  Disciplinele limba 

engleză şi limba 



55 
 

moderne franceză 

10 
prof. Diaconescu Manuela Mirela, 
inspector şcolar de specialitate 
matematică 

 
Disciplina matematică 

11 prof.Neicu Costel 
metodist C.C.D. Brăila  Disciplina fizică 

Formare continua 

12 Prof.Iuliana Ignat, inspector şcolar 
de specialitate chimie  Disciplina chimie 

13 Prof. Maria Ionescu 
metodist I.S.J. Brăila  Disciplina biologie 

14 Prof. Alina Vlad, inspector şcolar de 
specialitate istorie  Disciplina istorie 

15 Prof. pr. Florin Grecu inspector 
şcolar de specialitate religie  Disciplina religie 

16 
Prof. Gheorghiţă Dan Mihai  
inspector şcolar de specialitate 
educaţie fizică şi sport 

 
Disciplina ed. fizică şi 
sport 

17 
Prof. Picuş Veronica inspector 
şcolar de specialitate informatică şi 
educaţie permanentă   

 
Disciplina 
Informatică/TIC 

18 Prof. Constantin Virginia metodist 
I.S.J. Brăila  Disciplina socio-umane 

19 
Prof. Cătălin Canciu inspector 
şcolar de specialitate  reţea şcolară şi 
geografie 

 
Disciplina geografie 

20 Prof. Ecaterina Bonciu inspector 
şcolar învăţământ primar  Învăţământ primar 

21 Prof. Cristina Mangiurea inspector 
şcolar învăţământ preşcolar  Învăţământ preşcolar 

4. Obiectivele inspecţiei:  
a)evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în 
drept a rapoartelor de inspecţie; 
b)îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de 
învăţământ preuniversitar cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele 
naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul 
educaţiei; 
c)consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi. 
5. Descrierea sintetică a contextului în care funcţionează instituţia de educaţie (demografic, geografic, economic, 
social, cultural etc.): 
Liceul cu Program Sportiv Brăila are sediul Brăila, Şoseaua Parcului, nr.7, având în administrare clădirea şcolii, sala de 
jocuri sportive, internatul, bazinul de înot acoperit, bazinul de înot descoperit. 
Şcoala sportivă s-a înfiinţat în anul 1967 şi a funcţionat pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului, apoi s-a mutat la 
Liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci”, la Şcoala Generală Nr.23 şi de la 1 septembrie 1977 în localul actual, nou în acel 
moment, care a fost folosit împreună cu Şcoala Generală Nr.30, până în octombrie 1992. La data menţionată, cele două 
unităţi au fuzionat, devenind Liceul cu Program Sportiv. Este singura unitate de învăţământ cu profil vocaţional-sportiv 
din judeţ, care oferă pregătire în specializările handbal, atletism, înot, volei, lupte, fotbal. În cadrul liceului există clase de 
învăţământ sportiv integrat, dar şi grupe de învăţământ sportiv suplimentar (grupe de club sportiv).  Şcoala promovează 
sportivi la cluburile de seniori din judeţ şi din ţară (C.S.M. Brăila, H.C.M. Dunărea, C.F. Brăila, Dinamo Bucureşti,  
Steaua Bucureşti, Minaur Baia Mare etc). 
Situaţia socio-economică 
Unitatea se află printre unităţile brăilene de învăţământ preferate în alegerile elevilor,  datorită rezultatelor bune obţinute 
la examenele naţionale, la admiterea în învăţământul superior sau la concursurile şi olimpiadele sportive şi şcolare, 
datorită climatului de ordine şi disciplină, a dotărilor materiale şi a programelor extracurriculare oferite, dar mai ales 
datorită posibilităţii practicării unui sport. 
Calitatea pregătirii elevilor este asigurată de un colectiv didactic cu o bună pregătire profesională şi cu deschidere la noile 
provocări adresate şcolii. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a 
membrilor instituţiei. Clasarea şcolii într-o ierarhie a rezultatelor determină un accentuat spirit competitiv al nevoii de 
afirmare, încurajând în acelaşi timp dezvoltarea de relaţii sociale şi a capacităţii de abilitare şi interacţiune socială. 
În anul şcolar 2013-2014, unitatea funcţionează cu patru cicluri de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial, liceal. La 
ciclurile gimnazial şi liceal există clase cu profil vocaţional, dar şi clase cu profil intensiv engleză (câte una pentru fiecare 
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an de studiu începând cu clasa a VI-a). Ciclul preşcolar şi primar au profil înot. La început de an şcolar s-au înscris 1033 
de elevi, repartizaţi în 42 de clase, astfel:  
-învăţământ obişnuit: 10 clase cu 219 copii şi elevi; 
-învăţământ vocaţional: 32 de clase cu 814 elevi. 
De asemenea, funcţionează 17 grupe de club, cu 263 de elevi (preşcolar, primar şi gimnazial) la handbal (5 grupe), 
atletism (6grupe), înot (4 grupe), volei (2 grupe). 
Elevii liceului provin din medii sociale diverse; mulţi dintre ei provin din medii sociale defavorizate(şomaj, venituri mici-
ajutoare sociale, bani de liceu, părinţi plecaţi în străinătate, condiţii modeste de viaţă). 
Situaţia elevilor la sfârşit de an şcolar 2012-2013: 

Nivel Înscrişi 
la 

început 
de an 

Rămaşi 
la sfârşit 

de an 

Promovaţi 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Preşcolar 52 52 52 - - - - - - 
Primar 226 218 218       

Gimnazial 348 335 331 - 52 103 97 77 2 
Liceal 448 426 426 - 76 171 111 68 - 
Total 1074 1031 1027 - 128 274 208 145 2 

Rezultatele examenului de certificare a calificării/competenţe profesionale 2012-2013: 
An şcolar Total Promavaţi 
An curent 63 63 

Promoţii anterioare 1 1 
Total 64 64 

Rezultatele examenului de bacalaureat 2012-2013: 
An şcolar Total Promovaţi 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
An curent 104 80 54 18 7 1 - 

Managementul unităţii şcolare se desfaşoară pe baza planului managerial, în colaborare cu membrii Consiliului de 
Administraţie şi ai Consiliului Profesoral. Cadrele didactice sunt organizate în comisii pe arii curriculare, fiecare arie 
având un responsabil. Responsabilii de arie curriculară şi ai comisiilor întocmesc planul managerial al comisiei de care 
răspund şi monitorizează desfăşurarea activităţilor din plan. S-a ţinut cont de structura liceului, resursele umane, 
materiale şi de mediul extern. 
Eforturile echipei manageriale au fost permanent orientate spre îndeplinirea viziunii. Liceul cu Program Sportiv îşi 
doreşte să fie cel mai „productiv” liceu în promovarea de elemente la Loturile Naţionale de înot, atletism, volei, handbal, 
lupte. Căutăm ca în anii în care tinerii sunt pe băncile şcolii să dobândească acele comportamente sociale care să le 
asigure o rapidă inserţie socială, dar şi un comportament civic corespunzător nevoilor comunităţii locale. Proiectarea 
managerială s-a realizat pornindu-se de la analiza mediului intern şi extern al unităţii.. Liceul cu Program Sportiv Brăila 
are misiunea de a se menţine în primele trei locuri în clasamentul unităţilor şcolare de profil sportiv din ţară,  la finele 
fiecărui an calendaristic, în urma medaliilor şi punctelor obţinute în campionatele naţionale şi campionatele şi 
competiţiile internaţionale (balcanice, europene, mondiale).  
Resursele financiare ale unităţii sunt reprezentate de bugetul local, bugetul de stat, veniturile proprii, Asociaţia de 
părinţi.  
Buget local: 

Cheltuieli Buget aprobat Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

Cheltuieli de 
personal 

3484,68 804,01 843,31 818,31 1019,05 

Bunuri şi servicii 670,6 162,13 137,12 46,54 324,81 

Alte cheltuieli 168,98 52,65 62,85 9,5 43,98 

Total 4324,26 1018,79 1034,28 874,35 1387,84 
Buget de stat: 

Cheltuieli Buget aprobat Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

Cheltuieli de 
personal 

23,537 - 1,600 21,937 - 

Bunuri şi servicii 5,735 420 - 5,315 - 

Alte cheltuieli 210,459 33,317 81,52 242,558 73,032 

Total 239,731 453,317 83,12 269,81 73,032 
În ceea ce priveşte personalul unităţii, momentan există 133 de persoane încadrate, astfel: 84 de cadre didactice, 13 
cadre didactice auxiliar şi 36 personal nedidactic. 
În unitate îşi desfăşoară activitatea 2 educatoare, 9 învăţători, 73 de profesori (42 cultură generală, 31 specialităţi 
sportive). 
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Personal didactic – 84: 
 Titulari Suplinitori Pensionari 

Educatoare 2   
Învăţători 8 1  

Prof. cultură generală 33 7 2 
Prof. specialităţi sportive 29 1 1 

Total 72 9 3 
Distribuţia pe grade didactice este următoarea: 

 Debutant Definitiv Grad II Grad I 
Educatoare    2 
Învăţători 1  1 7 

Prof. cultură generală 1 8 11 22 
Prof. specialităţi 

sportive 
1 5 4 21 

Total 3 13 16 52 
Personal didactic auxiliar - 13: 
-secretar – 2 
-administrator financiar – 2 
-administrator de patrimoniu – 3 
-bibliotecar – 1 
-laborant – 1 
-pedagog – 1 
-supraveghetor noapte – 1 
-instructor educaţie extraşcolară – 1 
-analist programator – 1 
Personal nedidactic – 36: 
-muncitor necalificat – 4 
-muncitor calificat – 16 
-îngrijitor – 9 
-paznic – 5 
-şofer – 2 
Informaţii privind spaţiile şcolare: 

Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr spatii Suprafaţă (mp) 
1. Săli de clasă /grupă 17 54 
2. Cabinete 6 54 
3. Laboratoare 4 72 
4. Ateliere . . 
5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 2 2200 x 2 

6. Spatii de ioacă   

7. Alte spaţii 2 (bazine) 1000/5500 
Informaţii privind spaţiile auxiliare: 

Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 
1. Bibliotecă şcolară / centru de informare şi 

documentare 
1 24 

2. Sală pentru servit masa 1 60 

3. Dormitor 14 31 
4. Bucătărie 1 60 
5. Spălătorie 1 54 
6. Spatii sanitare 3 15 

7. Spatii depozitare materiale 2 18 
8. Alte spatii 2 36 

Informaţii privind spaţiile administrative: 
Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 11 
2. Spatiu destinat echipei 1 36 
3. Contabilitate 1 18 
4. Casierie 1 18 
5. Birou administraţie 1 18 
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Unitatea dispune de două microbuze pentru transportul sportivilor la competiţii şi o camionetă folosită în scopul aprovizionării cantinei. 
Există 54 de computere, din care, 25 de calculatoare în laboratorul informatizat, 12 utilizate exclusiv de cadrele didactice în procesul instructiv-
educativ şi 17 utilizate în administraţie. Există softuri educaţionale pentru majoritatea disciplinelor. În pregătirea şi derularea activităţii cu elevii, 
se folosesc filme pe DVD, fotografii digitale, platforma e-learning, smart board-uri şi video-proiectoare cu ecran mobil sau fix. De asemenea, 
fiecare disciplină sportivă dispune de materiale didactice specifice (spaliere, mingi, garduri, saltele, manechin etc). 
Biblioteca şcolară asigură variantele de  manuale alternative, pe discipline şi niveluri de studiu şi auxiliare didactice. La sfârşitul anului şcolar 
trecut, dispunea de 69 de titluri şi 10500 de volume. 
Curriculum  utilizat de unitatea de învăţământ în acest an şcolar este cel naţional aprobat prin: 
-clasa pregătitoare şi clasa I: OMEN 3371/2013, Anexa 6 
-clasa aII-a: OMEN 4686/2003, Anexa 4 
-clasele aIII-a, aIV-a: OMEN 5198/2004, Anexa 1.5 
-ciclul gimnazial, învăţământ obişnuit: OMEN 3638/2001, Anexa 1 
-ciclul gimnazial, învăţământ sportiv: OMEN 3638/2001, Anexa 5.1. 
-clasa a IX-a,a X-a învăţământ obişnuit:OMEN 3410/2009, Anexa 1 
-clasa aIX-a, a X-a învăţământ sportiv: OMEN 3410/2009, Anexa 1, Anexa 1 la OMEN 3608/2009 
-clasa a XI-a, a XII-a învăţământ obişnuit: OMEN 3410/2009, Anexa 2 
-clasa aXI-a, a XII-a învăţământ sportiv: OMEN 3410/2009, Anexa 2, Anexa 2 la OMEN 3608/2009  
Numărul de ore este distribuit la fiecare disciplină de învăţământ conform planurilor cadru şi planurilor de învăţământ în 
vigoare. Conţinuturile transmise elevilor sunt în concordanţă cu programele şcolare ale fiecărei discipline de studiu. În 
şcoală este utilizată platforma AEL. 
Pe parcursul procesului instructiv-educativ elevii dobândesc cunoştinte, abilităţi, competenţe de comunicare în limba 
română, în limbi străine, competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie, competenţe digitale de utilizare a 
tehnologiei informaţiei ca instument de învăţare şi cunoaştere, competenţe sociale şi civice, competenţe anteprenoriale, 
de sensibilizare şi de expresie culturală, competenţa de a învăţa să înveţi, precum şi valori şi atitudini. 
Cadrele didactice utilizează o gamă variată de strategii de predare-învăţare (moderne şi tradiţionale) şi sunt preocupaţi de 
implicarea activă a a elevilor în actul învăţării. 
Evaluarea elevilor este predictivă, formativă şi sumativă şi utilizează instrumente diverse, punându-se accent pe 
instrumente alternative de evaluare. 
Elevii beneficiază de consiliere psihopedagogică şi în carieră individuală sau pe grupuri (există în şcoală cabinet de 
asistenţă psihopedagogică, cu cadru titular).      
Pe lângă serviciile tradiţionale şcoala oferă numeroase activităţi extracurriculare: excursii tematice, vizionări de 
spectacole de teatru, vizite la muzee şi expoziţii, serbări şcolare,  participarea elevilor la diferite proiecte educaţionale 
locale,  judeţene, naţionale şi internaţionale, activităţi de voluntariat şi campanii pentru sănătate. 
6.Realizările anului 2013 – 2014 sunt: 
a) în domeniul administrativ 
-igienizare cămin, grădiniţă, liceu – 5500 lei 
-procurare jaluzele – 4000 
-procurare mobilier laboratoare fizică şi chimie – 16850 
-procurare veselă cantină – 3000 
-reparat tâmplărie PVC internat – 3500 
-reparat bazin descoperit – 9500 
-izolaţie şi igienizare sală sport - 2000 
b) cu elevii 
-concursuri: SMART: medalie de aur – Potârniche Maria, Damian Mihaela (înv. Drăghiţă Daniela) 

Piticot: premiul I-Barbu A., Marinescu A, Grosu A.(înv. Gheorghe Sanda) 
Şah: Locul I-Cocoş S., locul II-echipa LPS (înv. Calu Marioara) 
Evaluare în Educaţie: locul I(100p)-Dogărescu I. 
Fii intelligent la matematică: loci (100p)-Asiminei A. 
Din lumea celor care nu cuvântă: premiul I-Roşu Ş. 
Drepturile copilului: premiul I-Milea F.(înv. Drăghici D.) 
Evaluare în Educaţie : medalie de argint-Lipan Andra Maria(99 p-prof. Gheorghişor Camelia). 

- Concursul national CULTURA SI SPIRITUALITATE ROMANEASCA: premiul al III-lea -Lipan Andra-Maria din 
clasa a VI-a si o menţiune a elevei Gherman Andreea. 
-Olimpiada de limba latina, etapa judeteana: eleva Madulare Andra a obtinut premiul al II-lea cu punctajul 9.80 (prof. 
indrumator Gheorghisor Camelia). 
-Festinavalul Naţional de Creaţie şi Interpretare “ANA BLANDIANA”: menţiune-Lipan Andra-Maria (prof. indrumator 
Gheorghisor Camelia). 
-Olimpiada de  Pregătire  Teoretică  Sportivă (PTS): premiul I  la  faza  judeţeană: Gheorghiţă  Tiberiu-9 D- inot 
(profesor  Puiu Vasile), Ţopea    Flaviana- 10B –atletism  (profesor  PuiuVasile) şi  Paraipan  Maria-11A  handbal 
(profesor  AlexandruViorel). 
-ONSS (Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar) –Fotbal Etapa judeteana, la Braila -20 de licee - LPS  BRAILA-Locul I 
 -Rezultate  Nataţie - Campionat  Naţional  seniori +  juniori  I – seniori: Ene  Alina – loc I -100   mixt, juniori  I: Ene  
Alina, campioană  naţională  juniori I - loc I- 400  liber, Dragomir  Gabriela, campioană  naţională  juniori  I, loc I - 
100  liber 
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-Campionatele  Naţionale  Juniori II BAIA  MARE : loc I-Roşianu Emil, Cange Gabriel, Gheorghiţă Tiberiu. 
-Rezultate atletism - Campionat  Naţional  Juniori  I Bucureşti, Juniori II Bacău: Sandu  Adelina loc I-60mg. 
-Campionat  Naţional  Juniori  III Bucureşti  : Sandu  Adelina – loc I – 60 mg  8.69 –record  naţional 
-Campionatul  Naţional  Copii  I Bucureşti : Caracudă  Andreea – loc I -60  mg 
-Handbal Juniori  M  - JUN.I  -  loc V  serie, JUN.II -  loc III  serie, JUN.III -  loc III serie, JUN.IV – turneu  I –loc III   
serie. 
 cu profesorii 
- susţinere gradului didactic I – prof. Petrică Carmen 
- înscrierea la examenul pentru obţinerea gradului didactic I – prof. Preda Cristian,, prof. Mirică Oana, prof. Chiriţă 
Daniela 
- participarea la cursul FORMREF – învăţătorii şi profesorii de limba română, engleză, franceză 
- participarea la cursul de formare pentru clasa pregătitoare - înv. Lipan Constanţa 
- participarea la cursul de formare ”Profesionalizarea carierei didactice- noi competente pentru actori ai schimbarilor in 
educatie” – prof. Voiculeţ Violeta, Oprea Alin, Popa Marian, Teodor Cătălin, Buzdugan Adrian 
- participarea la cursul de formare „Mentalităţi Europene” – prof. Voiculeţ Violeta, Grigore Radu 
- participarea la programul de formare organizat de Universitatea Politehnica din Bucureşti „Reţea Naţională de Formare  
Continuă a  Cadrelor  Didactice  din Învăţămăntul Preuniversitar şi Tehnic- CONCORD”  - prof.  Grigore Radu 
-participarea la cursul de formare a formatorilor în vederea cursului FORMREF – prof. Ţăpor Mihaela, Lipan Anca 
7. Activităţile desfăşurate pe parcursul inspecţiei: 
În vederea aplicării corecte şi eficiente a  „Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, 
aprobat  prin OMECTS nr. 5547 din 6 octombrie 2011, publicat în M.O. al României nr. 746  la data de 24.10.2011, 
echipa de inspectori şi-a stabilit o serie de proceduri, precum: Lista condiţiilor obligatorii pe care trebuie să le 
îndeplinească inspecţia şcolară general (consecinţă a unei bune aprofundări a RIUÎP şi a MARIUÎP ca anexă nr. 1 a 
RIUÎP de către inspectorii şcolari), machete privind evidenţa organizării şi desfăşurării inspecţiei şcolare generale în cele 
trei etape ale ei (preinspecţia, desfăşurarea propriu-zisă a inspecţiei, postinspecţia), mai multe proceduri de colectare a 
informaţiilor concretizată în machete corespunzătoare celor 7 arii/domenii tematice urmărite în timpul inspecţiei 
(menţionate la art. 15 din RIUÎP), o  procedură de circulaţie a documentelor redactate de membrii echipei de inspectori.  
●Materializarea preinspecţiei prin întocmirea Dosarului activităţii de preinspecţie (prevăzut la art. 25 din RIUÎP) prin 
inserarea  documentelor şcolare precizate la art. 24 din RIUÎP . 
●În timpul desfăşurării inspecţiei şcolare generale, echipa de ispectori a colectat informaţii prin analiza documentelor 
şcolare precizate la art. 29 din RIUÎP.  
●Documentele principale ale inspecţiei şcolare generale desfăşurate la Liceul cu Program Sportiv, sunt: Rapoarte 
individuale scrise pe cele 7 arii/domenii tematice întocmite de inspectorii coordonatori ai celor 7 arii/domenii tematice, 
însoţite de 7 Rezumate corespunzătoare (denumite prin RIUÎP  sub titlul de Anexa 2_1, respective Anexa 2_2), Rapoarte 
individuale scrise întocmite de inspectorii pe discipline, însoţite de Rezumate corespunzătoare (denumite prin RIUÎP sub 
titlul de Anexa 2 şi respective Anexa 2_bis), toţi inspectorii care au asistat la lecţii întocmind Fişa de observare a 
lecţiei/lecţiilor (denumită prin RIUÎP sub titlul de Anexa 5). In baza acestor documente, care au urmărit analiza 
documentelor interne ale şcolii enumerate la art. 31 din RIUÎP, inspectorul coordonator al inspecţiei şcolare generale a 
redactat Raportul scris final al inspecţiei şcolare (Anexa 3) şi Rezumatul raportului scris final al inspecţiei şcolare (Anexa 
4), cu respectarea prevederilor art. 33 privitor la etapa postinspecţiei (susţinerea rapoartelor verbale parţiale şi a 
raportului parţial general). 
●In timpul inspecţiei şcolare generale au fost organizate întâlniri cu beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei furnizate 
de unitatea şcolară şi au fost aplicate chestionare pentru elevi, părinţi şi personalul didactic având ca modele anexele 7, 8 
şi 9 din RIUÎP. 
8. Constatări / Aprecieri şi recomandări pentru fiecare arie tematică / domeniu: 

Nr. 
crt. 

Aria tematică/ 
Domeniul  

şi calificativul acordat 
Constatări/Aprecieri Recomandări 

1 2 3 4 

1. 

Managementul şcolar, 
managementul 

asigurării calităţii, 
dezvoltarea 

instituţională, 
eficienţa atragerii şi 
folosirii resurselor  

(umane, financiare, 
materiale şi 

informaţionale), 
respectarea legislaţiei 

în vigoare şi a 
regulamentelor 

 

Documentele manageriale: PDI, planul managerial / operaţional, 
oferta educaţională au la bază, în mare măsură, structura de 
resurse umane de care dispune unitatea şcolară şi în prea mică 
măsură opţiunile elevilor 
Echipa managerială monitorizează accesul la formarea continuă 
a resurselor umane şi încurajează folosirea unor metode adecvate 
diversităţii de discipline sportive. 
Politicile de dezvoltare asumate prin PDI sunt în acord cu 
strategiile educaţionale generale, cu priorităţile la nivel naţional.  
Deciziile consiliului de administraţie sunt în acord cu obiectivele 
strategice ale unităţii de învăţământ şi cu legislaţia generală şi 
specifică în vigoare.  
Directorul monitorizează permanent direcţia de dezvoltare, 
cooperează în mod eficient cu consiliul de administraţie şi cu 

 Reanalizarea ofertei 
educaţionale pornind de 
la investigarea statistică a 
opţiunilor elevilor pentru 
diferite sporturi – cu 
încadrarea în limita 
bugetului alocat. 
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Calificativ:  
BINE 

personalul didactic.  
Managerii unităţii de învăţământ monitorizează soluţionarea 
punctelor slabe identificate şi menţionate de către comisia de 
asigurare şi evaluare a calităţii în raportul specific, raportându-se 
la standardele naţionale de acreditare / evaluare periodică  
Echipa managerială supervizează starea clădirilor, inclusiv 
cantina, bazinul acoperit şi cel descoperit şi sprijină biblioteca în 
achiziţionarea fondului de carte, asigurându-se că toate acestea 
permit elevilor o învăţare eficientă.  
Există o permanentă consultare cu comunitatea locală şi părinţii 
şi sunt propuse soluţii pentru a satisface în măsura posibilităţilor 
şi restricţiilor financiare aşteptările acestora.  
Resursele financiare, materiale şi umane sunt subordonate 
procesului de învăţare, asigurând accesul egal la educaţie de 
calitate şi încurajând performanţele elevilor.  
Responsabilii de comisii şi compartimente cunosc obiectivele 
stabilite în PDI şi raportează semestrial îndeplinirea acestora.  
Nu sunt înregistrate reclamaţii şi sesizări nesoluţionate la adresa 
echipei manageriale.  
Şcoala respectă legislaţia şi regulamentele privind curriculumul, 
evaluarea, finanţarea, drepturile elevilor şi protecţia acestora.  
Şcoala are sisteme şi proceduri de monitorizare şi evaluare a 
modului în care sunt respectate cerinţele legale, în special cele 
ce privesc protecţia muncii. Aceste aspecte sunt în atenţia 
conducerii şcolii, căreia îi revine responsabilitatea de a le analiza 
şi de a le revizui.  
Şcoala are politici, proceduri şi regulamente adecvate referitoare 
la protecţia muncii. Legile şi regulamentele sunt expuse în locuri 
vizibile. Şcoala se asigură că personalul şi elevii cunosc aceste 
legi şi regulamente. 

2. 

Modul de aplicare 
a curriculum-ului 

naţional, dezvoltarea 
şi aplicarea 

curriculum-ului la 
decizia şcolii / în 

dezvoltare locală şi 
calitatea activităţilor 

extracurriculare 
realizate de 

personalul didactic şi 
unele categorii de 
personal didactic 

auxiliar 
Calificativ: 

BINE  
 
 
 
 
 
 

Este curriculumul unităţii în concordanţă cu cel naţional ? 
•Din studierea schemelor orare, ale documentelor de încadrare şi 
din confruntarea acestora cu planurile cadru în vigoare rezultă că 
se respectă criteriile impuse de ordinele de ministru, care conţin 
prevederi referitoare la relaţia dintre disciplinele de trunchi 
comun (disciplinele obligatorii) şi disciplinele din cadrul 
curriculumului în dezvoltare locală .  
•Curriculum la decizia şcolii a fost stabilit după consultarea 
părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice.  
•CDŞ are în componenţă următoarele discipline:  
- învăţământ primar- limbă şi comunicare (clasa a III-a), 

limba engleză (clasa a II-a), matematică (clasa a IV-a) 
- învăţământ gimnazial- limba franceză şi limba engleză 
- învăţământ liceal- limba engleză (clase intensiv engleză), 

economie (clasa a XI-a), istorie şi geografie (clasa a XII-a), 
educaţie fizică şi sport, pregătire sportivă de specialitate 

•La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează următoarele 
comisii metodice: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe, 
Om şi societate, Tehnologii, Învăţământ primar şi preşcolar, 
Consiliere şi orientare, Jocuri (handbal, volei, fotbal), Sporturi 
individuale (atletism, lupte). 
• Există o comisie de curriculum a şcolii, numită de directorul 
unităţii prin decizia nr. 15/03.09.2013, care  coordonează, 
monitorizează şi acordă sprijin pentru activitatea metodică din 
unitatea de învăţământ. 
Este planificarea curriculumului bine structurată şi eficace? 
 Proiectarea C.D.Ş. se realizează pornind de la nevoile 

identificate şi de la politicile naţionale, judeţene şi locale. 
 Proiectarea curriculară ia în considerare achiziţiile anterioare 

de învăţare ale educabililor. 
 Proiectarea curriculară asigură dezvoltarea laturii aplicative, 

practice, a competenţelor dezvoltate. 
 Manualele şi celelalte auxiliare curriculare sunt selectate şi 

armonizarea programelor 
manageriale a comisiilor 
metodice cu programul 
managerial al unităţii 
şcolare şi cu prevederile 
normative actuale; 
* planificarea şi 
realizarea activităţilor de 
formare prin comisiile 
metodice în acord cu 
nevoile de perfecţionare 
ale cadrelor didactice;  
* monitorizarea 
activităţilor prevăzute 
prin programele de 
studiu; 
* proiectarea activităţilor 
/lecţiilor de opţional într-
o manieră atractivă pentru 
elevi (selectarea 
resurselor materiale şi 
procedurale adecvate 
nivelului de vârstă  şi 
trebuinţelor de învăţare şi 
formare ale elevilor, 
construirea demersurilor 
educaţionale pe  baza 
unor strategii formative, 
cu caracter practic-
aplicativ); 
* integrarea unor 
activităţi de învăţare în 
proiectele unităţilor de 
învăţare, care să conducă 



61 
 

utilizate în funcţie de specificul unităţii şcolare şi de 
achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor. 

 Activităţile de predare, învăţare şi evaluare sunt proiectate în 
echipă la nivelul catedrelor, al ariilor curriculare. 
        •Cadrele didactice: 

- utilizează, în mod sistematic, fişe de înregistrare a progresului 
achiziţiilor elevilor în activitatea teoretică şi practică; 
- proiectează activităţile pentru fiecare clasă, considerând nivelul 
şi particularităţile fiecărui colectiv de elevi; 
- proiectează strategii didactice corelate cu stilurile individuale 
de învăţare ale elevilor; 
  - proiectează curriculumul prin adecvarea strategiilor de 
învăţare la învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea prin 
activităţi practice şi învăţarea în diferite contexte; 
  - proiectează instrumente de lucru (fişe de evaluare a riscului 
de abandon şcolar), în scopul stabilirii şi menţinerii de relaţii de 
lucru şi comunicare eficientă cu elevii, cu alte cadre didactice, 
cu alţi membri ai personalului şcolii şi ai echipei de conducere; 
 -selectează auxiliarele didactice relevante pentru specializările 
şcolarizate; 
Sunt testele şi evaluările în concordanţă cu curriculumul 
instituţiei de educaţie şi sunt ele folosite pentru a înlesni 
planificarea curriculumului? 
•Discuţia cu responsabilul CEAC, profesor Canciu Liliana, arată 
că testele de evaluare iniţială, aplicate în primele două 
săptămâni, pentru înregistrarea nivelului de pregătire al elevilor, 
reflectă achiziţiile anterioare ale copiilor şi constituie reperul 
major pentru proiectarea didactică, din anul şcolar curent; 
 Cadrele didactice realizează anual evaluări iniţiale la fiecare 

clasă şi disciplină, prelucrează informaţiile obţinute, le 
valorifică în activitatea didactică;  

 Cadrele didactice utilizează achiziţiile anterioare ale 
elevilor, în activităţile curriculare şi extracurriculare. 

 Cadrele didactice dezvoltă capacitatea elevilor de a învăţa 
din experienţă şi din practică. 

 Cadrele didactice răspund la cererile  
elevilor sau ale părinţilor privind acordarea de sprijin individual 

în învăţare. 
 Auxiliarele curriculare şi mijloacele de învăţământ existente 

sunt utilizate sistematic în procesul de învăţământ. 
 Orarul şcolii respectă recomandările de igienă şcolară, 

privind echilibrul între activitatea şcolară a elevului şi 
celelalte tipuri de activităţi specifice vârstei. 

 Şcoala realizează un învăţământ incluziv, prin realizarea 
colectivelor de elevi în funcţie de limbile străine studiate şi 
de  provenienţa elevilor: seria curentă sau repetenţi.  

 Şcoala asigură respectarea drepturilor şi îndatoririlor 
cadrelor didactice şi ale elevilor în cadrul proceselor de 
predare, învăţare şi evaluare. 

Din studierea portofoliilor elevilor se remarcă următoarele: 
- modalităţile frecvente de evaluare a elevilor sunt referatul şi 
testele grilă; 
- temele şi sarcinile de lucru solicită rezolvări cu referire la 
contexte anterioare de învăţare; 
- cadrele didactice valorifică periodic tema pentru acasă, pentru 
a oferi feedback, în predare sau în evaluare; 
- autoevaluarea activităţilor desfăşurate este o cerinţă permanent 
impusă de cadrele didactice şi realizată de elevi prin consemnare 
zilnică, în caietul de stagiu practic; 
- mijloacele de învăţământ existente sunt utilizate sistematic în 
procesul de învăţământ (tabla, planşe, materiale didactice, fişe 
de lucru, culegere de texte, vocabularul limbii române, culegere 
de probleme, etc.); 

la progres şcolar pe 
termen lung, precum şi la 
îmbunătăţirea 
performanţelor elevilor; 
* întocmirea programelor 
de activităţi educaţionale 
la toate clasele  şi 
derularea acestora la 
termenele fixate, pe baza 
unor protocoale de 
activitate; 
* identificarea elevilor 
capabili de performanţe 
şcolare  şi pregătirea 
acestora în vederea 
participării la 
concursurile şcolare 
judeţene şi naţionale. 
* preocupare sporită 
pentru cercetarea şi 
colectarea datelor 
referitoare la piaţa 
muncii, la nivel local şi 
regional 
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- cadrele didactice pun la dispoziţia elevilor fişe de documentare, 
pentru a-i determina pe elevi să se documenteze şi a învăţa să 
înveţe; 
- cadrele didactice, asistate la activităţi, antrenează elevii în 
lecţii, atât în secvenţa de predare, cât şi în cea de evaluare şi 
acordă sprijin în învăţare elevului care a absentat. 
În urma asistenţelor la lecţii s-a constatat că se realizează 
aplicarea strategiilor de învăţare centrate pe elev. Sunt utilizate 
strategii bazate pe lucrul în echipă sau individual, în timpul 
lecţiilor. De asemenea, timpul alocat evaluării competenţelor 
achiziţionate anterior este insuficient şi nu asigură o bună 
consolidare a acestora. 
Are instituţia de învăţământ o ofertă de activităţi, proiecte sau 
programe extracurriculare adecvate nevoilor propriilor elevi? 
În documentele de analiză există referiri cu privire la: 
-  desfăşurarea activităţilor extraşcolare cu caracter 
interdisciplinar; 
- sume alocate procurării de material didactic, auxiliare 
curriculare, activităţi extracurriculare din venituri proprii; 
- elaborarea şi respectarea unor grafice de utilizare a cabinetelor  
şi laboratoarelor. 
În timpul vizitei în şcoală s-a remarcat existenţa unui spaţiu 
destinat portofoliilor profesorilor, portofolii reactualizate anual 
şi care cuprind rezultatele activităţilor de învăţare, tipuri de teste 
aplicate, strategia aplicată de cadrul didactic.  

3. 

Activitatea 
personalului didactic 

(proiectare, 
predare-învăţare-
evaluare, reglare / 

remediere, 
diferenţiere a 
demersului 

educaţional) 
 

Calificativ: 
 

BINE 

Cadrele  didactice respectă programele şcolare în vigoare, iar 
modelul planificărilor calendaristice propus de MECTS este 
respectat.  Proiectarea unităţilor de învăţare este asumată de 
fiecare cadru didactic.  
●În proiectarea didactică se corelează   teoretic, obiectivele 
operaţionale/ competenţele-conţinuturile - activităţile de 
învăţare, dar nu  există  bine stipulate la toate disciplinele: 
specificitatea, gradul de adecvare al obiectivelor/competenţelor 
la nivelul unui  grup de elevi/clasă ( conform cerinţelor 
curriculare),  activitatea de evaluare a modului cum elevii au 
înţeles să opereze cu noile cunoştinţe transmise după fiecare 
conţinut.  
●Sunt planificate resursele folosite în cadrul lecţiilor, dar acestea 
sunt   predominant  clasice (manuale şcolare, imagini, texte, 
atlase, hărţi manuale, fişe de lucru, planşe din PIR etc.). 
●Cadrele didactice  folosesc strategii diverse, calitativ  şi 
cantitativ domină cele tradiţionale, mai ales la predarea noilor 
conţinuturi, mai puţin cele interactive specifice obiectivelor 
reformei curriculare. Acest aspect este determinat de experienţa 
didactică, existenţa resurselor  puse la dispoziţie de şcoală. 
●Calitatea, experienţa cadrelor didactice din şcoală este bună  şi 
constituie o premisă importantă în derularea unei activităţi 
didactice de calitate. Sunt stăpânite conţinuturile ştiinţifice în 
general. Cursurile de formare la care au participat si-au lăsat 
amprenta în activitatea cu elevii.  
●Se constată o perspectivă clasică a  abordării colectivelor de 
elevi şi o predare obişnuită: cu accent pe disciplina predată, unde 
elevul  realizează activităţi doar la solicitarea adultului în 
proporţie de 80%, într-o organizare clasică a  mobilierului 
modular, în care elevii nu se privesc în ochi. Puţine cadre 
didactice si-au asumat abordări moderne a demersului.  
●Tratarea diferenţiată a elevilor nu este o politică educaţională 
dezvoltată în  proiectarea didactică şi nici în activitatea la clasă. 
Agrearea metodele tradiţionale este la îndemâna adultului,   
deoarece transmiterea informaţiilor este cea mai uşoară cale de 
implicare pentru el, dar nu serveşte  procesului de învăţare al 
copilului. 
●Cadrele didactice au conştientizat importanţa  elementelor de 
evaluare în procesul  de predare-învăţare, dar concluziile 

 ●Schiţarea activităţilor de 
învăţare care să dezvolte 
competenţele asumate  la 
nivel de unitate de 
învăţare / lecţie de către 
toate cadrele didactice. 

 ●Planificarea 
disciplinelor în 
laboratoare în funcţie de 
cerinţe. 

 ●Promovarea la nivelul 
comisiilor metodice, 
lunar,  a interasistenţelor 
in care cadrele didactice 
să aplice la clasă strategii 
interactive însuşite . 

 ●Repartizarea spaţiilor 
şcolare în vederea 
organizării 
claselor/cabinet. 

 ●Asumarea la nivel de 
şcoală a unei proceduri de 
urmărire a progresului 
şcolar. 

 ●Participarea tuturor 
cadrelor didactice la 
cursuri privind metode 
active de predare- 
învăţare; 

 ●Monitorizarea de către 
responsabilii de comisii 
metodice  a modului în 
care sunt puse în practică 
exemplele de bună 
practică însuşite 
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obţinute în urma aplicării testelor predictive sunt valorificate 
eficient  la nivel de clasă.  
●Cadrele didactice evaluează obiectiv elevii, dar activităţile de 
muncă individuale nu prezintă un grad de dificultate adecvat 
nevoilor elevilor. Portofoliile educaţionale ale elevilor conţin 
diferite produse realizate atât în timpul orelor  cât şi acasă.  
●Organizarea lecturii ca sursă de informaţii şi formă de 
dezvoltare a competenţelor intelectuale  începe să capete 
consistenţă la unele discipline (geografie, biologie, limba 
română)  în timpul orelor cât şi acasă, biblioteca şcolară jucând 
un rol important în viaţa şcolii.  
●Sunt identificaţi elevii cu ritm mai lent de învăţare sau cei care 
au dificultăţi de învăţare existenţi în fiecare colectiv, asupra lor, 
concentrându-se atenţia fiecărui cadru didactic, prin metode 
specifice, dar fără un program stric asumat. Sunt folosite 
activităţile de autoevaluare şi  rar  cele interevaluare în vederea 
îmbunătăţirii învăţării. Temele pentru acasă reprezintă o 
permanenţă în procesul de predare - învăţare-evaluare; în lecţiile 
asistate, temele de  casă, au avut rol de continuare a cunoaşterii 
începută la clasă şi mai puţin  ca activităţii  ce dezvoltă  
competenţe. 
●Nu este încă o obişnuinţă  de a proiecta strategii şi metode 
pentru evaluarea lecţiilor, dar se practică evaluarea orală. 

4. 

Nivelul 
performanţelor 

realizate de elevi în 
învăţare, raportat la 

standardele 
educaţionale 

naţionale 
(curriculare şi de 

evaluare) 
 

Calificativ:  
BINE 

 ●Rezultatele obţinute la proba de limba şi literatura română a 
examenului de bacalaureat 2013 82.69 % în, la testele aplicate în 
timpul inspecţiei, la evaluarea iniţială realizată la începutul 
anului şcolar curent evidenţiază un nivel bun de pregătire al 
elevilor; la istorie, rezultatele elevilor, la examenul de 
bacalaureat sesiunea 2013, sunt  89,42 %, iar la geografie 
96,15%. 

 ●Procentul de promovabilitate a examenului de bacalaureat 2013 
este de 80,7%; 

 ●Se constată o participare numeroasă la olimpiadele şi 
concursurile de cultură generală, cât şi la cele sportive, 
rezultatele fiind foarte bune mai ales la disciplinele sportive, fapt 
explicabil datorită profilului liceului. 

 ●Din activităţile asistate se constată că sunt atinse standardele 
curriculare de către majoritatea elevilor la majoritatea 
disciplinelor;  

 ●În majoritate, elevii au deprinderi de ascultare, de a formula 
întrebări, de a lucra individual şi în echipă;  

 ●Elevii au dezvoltate competenţele de investigare ştiinţifică şi 
cercetare, deoarece în procesul didactic s-a pus un accent 
deosebit pe experiment, problematizare, descoperire; 

 ●Din asistenţele la ore rezultă că  majoritatea elevilor citesc şi 
scriu la un standard corespunzător în limba română şi au 
deprinderi bune care îi ajută să lucreze corespunzător;  

 ●Elevii au, în majoritate, deprinderi  de a asculta şi de a 
răspunde la întrebări, au capacitatea de a pune întrebări şi de a 
exprima idei pe care le formulează în enunţuri simple; nu s-au 
creat situaţii de învăţare care să-i pună pe elevi  în situaţia de a 
pune întrebări;  

 ●Elevii pot să discute subiecte diferite dacă sunt sprijiniţi 
îndeaproape de profesor;  

 ●Majoritatea elevilor au competenţe de extragere a informaţiilor 
dintr-un text, de alcătuire a unor  compuneri pe o temă dată;  

 ●Majoritatea elevilor realizează conexiuni interdisciplinare dacă 
sunt formulate întrebări simple, precise legate de aspectele 
comune ale domeniilor respective. 

 ●Elevi aplică, în clasă, sub îndrumarea profesorului,  ceea ce au 
învăţat pentru a rezolva exerciţii şi probleme specifice. 

 ●Majoritatea elevilor cooperează pentru realizarea unor sarcini 
simple, atunci când sunt puşi să lucreze în cadrul grupului, acest 

 ►Diversificarea 
activităţilor cu copiii în 
sensul 
încurajării/stimulării lor 
în aşi asuma roluri, 
responsabilităţi, în a lua 
decizii; 
►Centrarea demersului 
didactic pe aplicarea în 
practică a ceea ce au 
învăţat copiii. 

 ►Realizarea de 
programe de pregătire 
suplimentară, de lucru 
diferenţiat, adaptarea 
demersului didactic, 
individualizarea 
parcursului de învăţare 
pentru obţinerea 
succesului şcolar; 

 ►Încurajarea/stimularea 
la răspuns a elevilor, cu 
deosebire a celor cu ritm 
lent/dificultăţi în învăţare; 
antrenarea elevilor cu 
dificultăţi de citire-scriere 
în limba română în 
rezolvarea de exerciţii şi 
probleme; 

 ►Diversificarea 
metodelor şi a 
activităţilor şi a situaţiilor 
de învăţare pentru a 
determina o implicare a 
tuturor elevilor în 
activităţi şi a spori 
atractivitatea acestora; 

 ►Utilizarea strategiilor 
de învăţare centrată pe 
elev. 
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tip de activitate fiind dozat corespunzător în lecţii, iar evaluarea  
pune în valoare activitatea elevilor; 

 ●Elevii au nevoie de o îndrumare continuă pentru a fi capabili 
să-şi folosească deprinderile în ceea ce priveşte achiziţionarea de 
cunoştinţe noi ;  
●La unele discipline, progresul pe care elevii îl fac nu e 
deosebit, învăţarea fiind preponderent bazată pe reproducerea 
noilor noţiuni, elevii răspund satisfăcător la sarcinile de învăţare 
implicate de metodele activ-participative. 

 ►Diversificarea surselor 
de informaţii utilizate în 
lecţii (reviste, internet 
etc.) ; 

 ►Îmbunătăţirea 
deprinderilor /abilităţilor 
elevilor de 
căutare/utilizare/valorific
are a informaţiilor din 
diverse surse; 
►Utilizarea strategiilor 
de învăţare centrată pe 
elev. 

5. 

Modul în care 
unitatea de 

învăţământ sprijină şi 
încurajează 

dezvoltarea personală 
a elevilor şi motivaţia 
acestora în învăţare 
(consiliere, orientare 

şcolară, asistenţă 
individualizată), 

respectând principiile 
educaţiei incluzive şi 
asigurarea egalităţii 

de şanse 
 

Calificativ: 
BINE 

Există reglementări care ajută la menţinerea ordinii în 
unitatea de învăţământ, la conservarea patrimoniului 
acesteia şi care le dau elevilor sentimentul de deplină 
siguranţă?  
 Regulamentul de ordine interioară, actualizat,a fost prelucrat 

la fiecare clasă; există procese verbale semnate de fiecare 
elev participant la prelucrarea acestuia. 

 Unitatea de învăţământ are parteneriate cu Jandarmeria 
Brăila, Direcţia antidrog, Poliţia Brăila împreună cu care a 
întocmit un Plan local comun de acţiune pentru creşterea 
siguranţei în şcoală. 

 atmosfera din unitatea de învăţământ este propice 
desfăşurării activităţilor educaţionale, atmosferă care îi ajută 
pe elevi să capete încredere în ei înşişi şi în personal. 

 relaţiile dintre personal şi elevi sunt bune; elevii pot obţine 
sprijin atunci când au nevoie. În cadrul şcolii este în derulare 
proiectul “Avocatul elevului” cu ajutorul căruia se rezolvă 
problemele apărute. 

Prin politicile, strategia şi planurile operaţionale proprii 
furnizează unitatea de învăţământ consultanţă elevilor, le 
acordă posibilitatea de a lua decizii şi îi sprijină atunci când 
îşi hotărăsc viitorul?  
 Unitatea de învăţământ asigură condiţii elevilor pentru a 

învăţa cum să ia decizii şi cum să aleagă între mai multe 
opţiuni. 

  Unitatea de învăţământ are consilier psihologic, care asigură 
consilierea elevilor 

 Pentru clasele a XI-a şi a XII-a s-a încheiat un parteneriat cu 
Blocu Naţional Sindical în vederea orientării în carieră a 
elevilor. 

Se preocupă unitatea de învăţământ să îi ajute pe elevi să 
cultive acele valori şi atitudini benefice pentru societate?  
 unitatea de învăţământ formează şi dezvoltă spiritul civic al 

elevilor.  
 elevii sunt ajutaţi să se ghideze după un cod etic care are în 

vedere propriile lor drepturi, precum şi drepturile celorlalţi.  
 instituţia de educaţie îi învaţă pe elevi să se poarte civilizat, 

să se raporteze unul la celălalt ca membri egali ai 
comunităţii şi să contribuie la binele celorlalţi. Se vor avea 
în vedere existenţa şi evaluarea participării elevilor în cadrul 
unor programe, proiecte, activităţi de tipul serviciilor în 
beneficiul comunităţii sau diferite activităţi de voluntariat.  

 La orele de dirigenţie sunt dezbătute teme cu acest specific 
şi sunt invitaţi specialişti care să prezinte elevilor exemple 
de bune practice. 

 În săptămâna “Să ştii mai multE, să fii mai bun” sunt 
planificate vizite la Şcoala Gimnazială Tichileşti.  

Li se acordă elevilor responsabilităţi?  
 unitatea de învăţământ are politici, practici şi structuri 

destinate să îi ajute pe elevi să îşi asume anumite 

-Se recomandă ca 
profesorii diriginţi să 
menţină o relaţie 
permanentă cu părinţii 
dar şi cu elevii majori 
pentru a-i consilia în 
vederea îmbunătăţirii 
performanţelor şcolare. 
-Pentru situaţiile speciale 
se recomandă a se apela 
la psihologul şcolar 
repartizat de C.J.R.A.E. 
Brăila, nu înainte de a 
solicita acordul părinţilor 
în acest sens. 
-Să se oferă elevilor 
posibilitatea de a-şi 
asuma responsabilitatea 
în ceea ce priveşte studiul 
şi colaborarea cu alţi 
elevi.  
-Creearea unei baze de 
date complete care să 
conţină informaţii despre 
evoluţia şcolară a 
absolvenţilor, precum şi 
despre integrarea lor 
social. 
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responsabilităţi. De exemplu, elevii mai mari îi ajută pe cei 
mai mici decât ei sau pe profesori, asumându-şi 
responsabilitatea pentru anumite aspecte din viaţa unităţii de 
învăţământ.  

 Fiecare colectiv de elevi are un şef al clasei cu sarcini bine 
precizate. La nivelul unităşii de învăţământ îşi desfăşoară 
activitatea Consiliul elevilor, pentru care s-au desfăşurat 
alegeri în luna octombrie, alegeri la care a fost stabilit 
preşedintele acestuia, eleva Şişu Mihaela, clasa a XI-a C. 

Are unitatea de învăţământ un program de activităţi 
extracurriculare? Este acesta particularizat conform 
specificului instituţiei de educaţie, intereselor şi nevoilor 
elevilor?  
 activităţile extracurriculare programate contribuie la 

dezvoltarea personală a elevilor. 
  activitatea unităţii de învăţământ se desfăşoară astfel încât 

să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine şi 
respect, atât pentru învingători, cât şi pentru învinşi, atunci 
când elevii sunt angrenaţi în diverse competiţii (sport, 
concursuri).  

Calendarul activităţilor educative pentru anul şcolar 2013-2014 
cuprind activităţi în care sunt implicaţi un număr mare de elevi, 
în special de la clasele de nivel gimnazial, activităţi care 
facilitează implicarea elevilor ceea ce contribuie la dezvoltarea 
personal a acestora. 

6. 

Relatiile 
unităţii de învăţământ 

cu părinţii şi 
cu comunitatea locală 

 
Calificativ:  

BINE 

Reprezentanţii comunităţii  locale sunt  prezenţi în permanenţă 
în toate  acţiunile derulate  în cadrul unităţii  şcolare în vederea 
unei  bune  desfăşurări a activităţilor  şcolare  şi extraşcolare. 
La  începutul anului  şcolar, în cadrul  şedinţelor  cu părinţii, 
aceştia   au   fost informaţi despre  regulamentul  intern al  
unităţii şcolare. 
În relaţia  părinţilor  cu    şcoala  se  observă în general  o bună 
colaborare;  părinţii  sunt informaţi de   activitatea  elevilor  la 
ore, despre, problemele  întâmpinate  în cadrul  orelor de curs  
sau  la  antrenament, de  situaţia absenţelor, fie  prin întâlnirile  
săptămânale, fie individual  ori de  căte ori este  nevoie.  
Atât  elevii cât  şi părinţii  apreciază   imobilul în care  se 
desfăşoară  orele  de curs, acesta  fiind renovat  şi având şi  
mobilier  nou, acţiuni  realizate şi cu sprijinul  financiar  al 
părinţilor respectiv,  aport către Asociaţia de Părinţi. Astfel,  
părinţii  au  contribuit la  achiziţionarea  de  mobiler  nou,  
jaluzele, lambriuri, văruitul claselor, etc. 
Părinţii  sunt  mulţumiţi în general de  atitudinea profesorilor  de  
la clasă, precum  şi de cea a   antrenorului faţă de  elevi în 
obţinerea  performanţei indiferent  de  disciplina  predată. 
Părinţii  şi- ar dori  o asigurare financiară a participării la 
competiţii. 

-O mai  atentă  
monitorizare  a elevilor, 
mai multă  disciplină în 
cadrul  liceului 
-O mai bună  colaborare  
cu conducerea  liceului 
-Revizuirea atitudinii  
anumitor  cadre  didactice  
faţă de  elevi  
-Părinţii doresc ca 
programul de pregătire 
sportivă să fie proiectat în 
concordanţă cu orarul 
şcolar; 
-Asigurarea  unor mai  
bune  condiţii  pentru 
practicarea  înotului , 
respectiv, să  fie  apă  
caldă  în bazin 
-Asigurarea  condiţiilor  
mai bune pentru 
practicarea  atletismului. 

7. 

Atitudinea elevilor 
faţă de educaţia 

pe care le-o 
furnizează 
unitatea de 
învăţământ 

 
Calificativ: 

 BINE 

În urma aplicării  chestionarelor  s -au  constat  următoarele: 
-Elevii chestionaţi au ca discipline preferate educaţia fizică,  
limbile  străine, desenul şi matematica; 
-Majoritatea elevilor chestionaţi susţine că în alegerea şi 
practicarea sportului la LPS, factorul determinant l-a constituit – 
părinţii, propria dorinţă, prietenii/colegii;  
-În general, elevii- sportivi sunt mulţumiţi de felul în care se 
desfăşoară pregătirea sportivă; 
-Părinţii vin la liceu şi  ţin legătura cu cadrele  didactice atât din 
proprie iniţiativă precum şi la solicitarea 
profesorului/antrenorului. 
-Elevii-sportivi doresc îmbunătăţirea bazei materiale a liceului, 
dar şi asigurarea financiară a participării la competiţii. 
-Inot - elevii şi-ar  dori  ca  apa  din bazin să fie   mai des  
schimbată 
-Atletism  - elevii îşi doresc  mobiler  nou  în sălile  de  clasă  şi 

O preocupare  mai  atentă 
în privinţa  curăţeniei. 
Folosirea  unui  ton  mai 
adecvat, din  partea  
anumitor  cadre  didactice  
în timpul  orelor  de  curs. 
  Se recomandă, la  
propunerea  elevilor,  
introducerea  uniformei. 
Menţinerea  programului 
de  pregătire  
suplimentară  la  limba 
română  şi matematică. 
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renovări  în sala  din Carantina.  Elevii  îşi  mai doresc  ca  orele 
de  curs  să se  desfăşoare  dimineaţa. 

9. Constatări / aprecieri şi recomandări pentru fiecare disciplină inspectată1: 
Nr. 
crt. 

Disciplina  
şi calificativul 
acordat 

Constatări / Aprecieri Recomandări 

1. Disciplina:  
LIMBA ŞI 
LITERATURA 
ROMÂNĂ 
 
Calificativ: BINE 
 

Planificările anuale şi cele semestriale sunt în 
concordanţă cu planul cadru şi programa şcolară, cu 
respectarea rubricaţiei specifice. Proiectarea unităţilor 
de învăţare este judicios realizată, prin corelarea 
componentelor actului didactic, a strategiilor de 
predare şi de invăţare. Corectitudinea întocmirii 
acestor documente demonstrează interesul celor şase 
profesori pentru formarea continuă. 
Lecţiile realizate de profesorii de limba şi literatura 
română asistaţi s-au remarcat prin respectarea 
conţinutului ştiinţific, iar din punct de vedere metodic, 
s-au folosit strategii diversificate, metode activ- 
participative. Sarcinile de învăţare au fost variate, 
multe dintre acestea constituind un pretext pentru 
verificarea noţiunilor predate anterior. Întotdeauna 
activitatea frontală a fost bine îmbinată cu cea 
individuală şi în grupe. Temele elevilor sunt atent 
corectate, prin interactiune. Cadrul activităţilor 
didactice a fost antrenant, iar tonul şi atitudinea  
profesorilor au fost mobilizatoare. 
Evaluarea elevilor s-a realizat permanent cu metode şi 
tehnici diversificate, aplicate în funcţie de nivelul 
claselor. Notarea a fost obiectivă şi corectă, nota 
obţinută fiind argumentată 
Lecţiile asistate  s-au remarcat prin pregătirea 
resurselor materiale şi a mijloacelor necesare. 
Elementele de noutate au fost introduse gradat, ţinând 
cont de cunoştinţele anterioare şi de corelarea 
interdisciplinară a cunoştinţelor. De asemenea, s-au 
respectat particularităţile de vârstă şi cele psihologice 
ale elevilor. 
Relaţia profesor- elev şi elev –elev este  bună, lucru 
care a fost dovedit prin caracterul dinamic al 
activităţilor.  
Profesorii inspectaţi au dovedit o bună cunoaştere a 
particularităţilor de vărstă şi individuale ale elevilor, în 
funcţie de acestea stabilindu-şi tehnicile de lucru 
optime şi diferenţiate. 

- toţi cei şase profesori 
dovedesc reale calităţi 
metodice şi ştiinţifice, vocaţie 
pedagogică, autoexigenţă, 
conştinciozitate, rigoare şi 
creativitate. 
-se recomandă o mai atentă 
gestionare a timpului alocat 
fiecărei etape a lecţiei, 
momentelor de feedback şi a 
celor de evaluare finală. 
-se recomandă antrenarea 
tuturor elevilor în toate 
secvenţele lecţiei ; 
-  se recomandă organizarea 
unor ore suplimentate de 
pregătire remedială  cu elevii 
claselor a VIII a şi a XII a. 
- se recomandă o mai mare 
atenţie acordată exprimării 
orale a elevilor şi reluarea unor 
momente ortografice. 

2. Disciplina:  
LIMBI MODERNE 
 
Calificativ:  
BINE 
 

 Atât  la  limba  franceză  cât  şi la limba  engleză ,  
planificarea şi proiectarea  didactică sunt  riguros 
realizate şi respectate. Activităţile desfăşurate sunt 
variate şi răspund  nevoilor de dezvoltare a tuturor  
deprinderilor de   comunicare. Activităţile asistate se  
remarcă printr.o foarte  bună organizare, cu etape logic 
şi gradat parcurse.Prezentarea  noilor conţinuturi are  
un caracter  interactiv  iar elevii  sunt implicaţi în 
activităţi diverse. Elevii sunt solicitaţi în funcţie  de 
particularităţi  şi în funcţie de  niverlul  de  pregătire, 
sunt  încurajaţi  şi  corectaţi cu  tact. 
În fixarea cunoştinţelor   se  folosesc  fişe de lucru. 

Se  recomandă  
-Cadrelor  didactice  să studieze 
în continuare  literatura de  
specialitate  pentru  a.şi  
perfecţiona continuuu  metodele  
didactice, implic area elevilor  
în activităţi  individuale, 
folosirea  metodelor moderne, 
insistarea  asupra  repetării orale  
a  structurilor noi. 
-Implicarea  la oră  a majorităţii  
elevilor 
-Folosirea  mijloacelor  audio  
video 
-Verificarea  caietelor de  
notiţe-  clasă  şi corectitudinea  
notării informaţiilor  predate  la  
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oră 
-Realizarea  de  sarcini  
individualizate  -  diferenţiate 

3. Disciplina: 
MATEMATICĂ 
Calificativ: BINE 

1.Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 
Planificarea şi proiectarea activităţii didactice este 
realizată în conformitate cu noua metodologie de 
aplicare a curriculum-ului. Elementele de conţinut, 
strategiile didactice şi de evaluare sunt în concordanţă 
cu obiectivele lecţiei şi cu potenţialul de învăţare al 
elevilor din această şcoală. Domnii profesori 
demonstrează creativitate în conceperea lecţiilor şi 
lucrează diferenţiat atunci când este cazul. 
2. Desfăşurarea activităţii didactice 
Domnii profesori demonstrează o bună pregătire 
metodică şi ştiinţifică. Limbajul este simplu, clar, 
adaptat nevoilor de învăţare ale elevilor. Conţinutul 
ştiinţific a respectat cuantumul prevăzut de programa 
şcolară. Aplicaţiile sunt ordonate progresiv din punct 
de vedere al dificultăţii acestora şi susţin buna 
înţelegere a noţiunilor teoretice. Tema pentru acasă 
este echilibrată şi în strânsă legătură cu activitatea 
desfăşurată la clasă. 
3. Autoevaluarea  
Domnii profesori se autoevaluează într-un mod realist, 
evidenţiind atât punctele tari ale lecţiei cât şi cele 
slabe. Toţi au manifestat deschidere şi receptivitate la 
observaţiile şi îndrumările inspectorului de specialitate. 
4. Evaluarea activităţii elevilor 
Elevii sunt atenţi, activi şi se implică în buna 
desfăşurare a lecţiei. Aceştia colaborează cu profesorul 
şi între ei pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 
Este utilizată atât evaluarea formativă cât şi cea 
sumativă, la fiecare sfârşit de capitol. 
5. Mediul educaţional 
Locul de desfăşurare al lecţiei precum şi resursele 
materiale ale şcolii sunt propice desfăşurării 
activităţilor instructiv educative. 

- utilizarea metodelor 
interactive, de dinamizare a 
grupului , în vederea creşterii 
interesului elevilor pentru 
studiul matematicii 
-utilizarea, ca metodă de 
evaluare, a autoevaluării şi a 
interevaluării. 
-justificarea notării elevilor 
 - proiectarea mai riguroasă a 
timpului solicitat de 
parcurgerea fiecărei etape a 
demersului didactic. 
-la finalul capitolului să rezolve 
şi exerciţii cu un grad ridicat de 
complexitate 

 

4. Disciplina: FIZICĂ 
 
Calificativ: BINE 
 

1. Planificarea şi proiectarea activităţii didactice  
Proiectarea activităţii didactice s-a realizat conform 
programei şcolare şi planificării calendaristice. 
Proiectarea activităţii de predare–învăţare-evaluare 
include metode şi strategii didactice diverse, precum: 
conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, 
demonstraţia, problematizarea, dovedind creativitate şi 
permiţând tratarea diferenţiată a elevilor clasei. 
2.Desfăşurarea activităţii didactice  
Activitatea didactică asistată a fost realizată în 
concordanţă cu planificarea şi proiectarea didactică. 
Doamna profesoară a demonstrat o foarte bună 
pregătire de specialitate şi metodică. Informaţiile 
transmise elevilor au fost corecte, clare, accesibile, 
adaptate nivelului clasei. A folosit metode activ-
participative, a colaborat permanent cu elevii, 
încurajându-i să participe la lecţie, coordonându-le 
permanent activitatea şi stimulându-le interesul pentru 
activitatea realizată. A integrat elemente de evaluare, 
realizând evaluarea formativă şi completarea fişelor de 
lucru. 
3. Evaluarea activităţii elevilor 
Elevii au participat la toate momentele lecţiei şi au 
dovedit responsabilitate în realizarea sarcinilor primite. 
Ei au colaborat permanent cu profesorul clasei, deşi 
nivelul clasei este mediu, gradul de utilizare al 
cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor fiind bun. 

- preocuparea permanentă 
pentru perfecţionarea 
metodico-ştiinţifică; 
- încurajarea activităţilor de 
grup şi a muncii de echipă; 
- îmbinarea în cadrul lecţiilor, a 
mijloacelor clasice cu cele 
moderne şi aplicarea fişelor de 
lucru şi a experimentului de 
laborator. 
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Evaluarea rezultatelor s-a făcut în mod corect, la 
sfârşitul orei, profesorul a comunicat şi a motivat 
notele acordate elevilor.  

5. Disciplina: 
CHIMIE 
 
Calificativ: BINE 
 
 
 

1. Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 
Planificarea calendaristică este corect întocmită, în 
concordanţă cu curriculum-ul naţional, particularizată 
în funcţie de specificul şcolii şi nevoile elevilor. 
Planificarea a fost realizată pe unităţi de învăţare, fiind 
prevăzute atât teme care implică organizarea unor 
lucrări practice de laborator cât şi teme care prevăd 
utilizarea resurselor TIC în activităţile cu elevii. 
2.Desfăşurarea activităţii didactice 
Lecţia asistată s-a caracterizat prin rigoare ştiinţifică, 
utilizarea strategiilor clasice şi moderne de lucru cu 
elevii, generarea unui climat motivant în clasă. 
Momentele instrucţionale s-au derulat într-o 
succesiune logică, îmbinându-se noţiunile noi cu cele 
deja cunoscute care au fost reactualizate şi 
sistematizate. Lecţia s-a desfăşurat în laboratorul de 
chimie, asigurând o integrare a mijloacelor de 
învăţământ cu noţiunile predate, astfel încât s-a realizat 
o bună fixare a cunoştinţelor. 
În timpul orelor s-a creat un climat propice studiului, o 
atmosferă relaxată de conlucrare între profesor şi elevi, 
folosindu-se un ton adecvat în comunicare. 
3. Evaluarea activităţii elevilor 
Evaluarea rezultatelor s-a făcut în mod corect iar la 
sfârşitul orei profesorul a comunicat şi a motivat notele 
acordate elevilor. 

- preocuparea permanentă 
pentru perfecţionarea 
metodico-ştiinţifică; 
- încurajarea activităţilor de 
grup şi a muncii de echipă; 
- detalierea sarcinilor 
individuale ale elevilor. 

6. Disciplina:  
BIOLOGIE 
 
Calificativ: BINE 
 

1. Planificarea şi proiectarea activităţii didactice  
Proiectarea activităţii didactice s-a realizat conform 
programei şcolare şi planificării calendaristice. 
Proiectarea activităţii de predare-învăţare-evaluare 
include metode şi strategii didactice diverse, precum: 
prelegerea, conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, 
demonstraţia, problematizarea, dovedind creativitate şi 
permiţând tratarea diferenţiată a elevilor clasei. 
2.Desfăşurarea activităţii didactice 
Activitaţile didactice asistate au fost realizate în 
concordanţă cu planificarea şi proiectarea didactică. 
Doamnele  profesoare au demonstrat o foarte bună 
pregătire de specialitate şi metodică. Informaţiile 
transmise elevilor au fost corecte, clare, accesibile, 
adaptate nivelului clasei. Au folosit metode activ-
participative, au colaborat permanent cu elevii, 
încurajându-i să participe la lecţie, coordonându-le 
permanent activitatea şi stimulându-le interesul pentru 
activitatea realizată. Noţiunile teoretice  au fost 
combinate cu demonstraţia practică, evidenţiind 
rezultatele fotosintezei ca fenomen natural esenţial. S-
au utilizat resurse materiale variate precum mulaje, 
materiale naturale(frunze) şi mijloace moderne, 
videoproiectorul şi calculatorul. Elemente de evaluare 
au fost integrate în lecţie,  realizându-se evaluarea 
formativă şi completarea fişelor de lucru. 
3. Evaluarea activităţii elevilor 
Elevii au participat la toate momentele lecţiei şi au 
dovedit responsabilitate în realizarea sarcinilor primite. 
Ei au colaborat permanent cu profesorul clasei; deşi 
nivelul clasei este mediu, gradul de utilizare al 
cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor a fost bun. 
La sfârşitul orei elevii, au dovedit progresul realizat în 
timpul lecţiei. 
Lecţiile s-au desfăşurat în laboratorul de biologie, care 

- să continue să colaboreze cu 
elevii, să-i stimuleze şi să-i 
motizeze  în continuare, 
dezvoltându-le interesul pentru 
studiu şi pentru biologie; 
- să-şi continue activitatea de 
autoperfecţionare; 
- să întreţină şi să continue 
dotarea laboratorului de 
bilogie, în care îşi desfăşoară 
activitatea; 
- să îmbine în cadrul lecţiilor, 
utilizarea mijloacelor clasice cu 
cele moderne, aplicarea fişelor 
de lucru şi experimentul de 
laborator. 
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dispune de o dotare corespunzătore. Atmosfera 
generală în clasă pe parcursul lecţiilor a fost una foarte 
bună, potrivită studiului, dovadă a faptului că doamna 
profesoară reuşeşte să capteze permanent atenţia 
elevilor, să le stimuleze interesul pentru studiu, pentru 
biologie şi să-i motiveze. 

7. Disciplina: 
GEOGRAFIE 
 
Calificativ: BINE 
 

-proiectarea şi planificarea activităţilor didactice 
asistate; 
-corelarea dintre proiectarea şi realizarea activităţilor 
didactice; 
-tonul, gesturile, mimica doamnelor profesoare în 
timpul activităţilor didactice asistate; 
-lucrul cu harta, cu atlasul, cu manualul; 
-stilul de lucru, claritatea explicaţiilor; 
-accesibilitatea conţinuturilor transmise, funcţie de 
particularităţile de vârstă ale elevilor. 

-realizarea diferenţiată a 
activităţilor didactice; 
-participarea tuturor elevilor la 
activităţile didactice (Prof. 
Elena Blidaru); 
-realizarea lucrului în echipă, 
lucrului individual; 
-utilizarea resurselor materiale 
audio-vizuale în realizarea 
lecţiilor (Prof. Elena Blidaru). 

8. Disciplina: 
ISTORIE 
 
Calificativ: BINE 
 

Documentele de planificare şi proiectare sunt elaborate 
conform metodologiei în vigoare.  Există coordonare 
între componentele actului didactic. Sunt corelate în 
mod armonios toate elementele implicate în acest act 
educaţional.      Activităţile desfăşurate au pus în 
evidenţă nivelul de pregătire ale cadrelor didactice, 
competenţele profesionale şi abilităţile didactice pe 
care le posedă. S-au folosit metode variate de lucru, s-a 
stimulat interesul cognitiv al elevilor, s-a desfăşurat o 
evaluare permanentă a cunoştinţelor dobândite de elevi 
stimulaţi permanent să se implice mai mult  

Utilizarea unor forme şi metode 
didactice variate centrate pe 
nevoile şi interesele specifice 
elevilor. 
Notarea să furnizeze informaţii 
despre modul în care elevii să-
şi îmbunătăţească învăţarea şi 
să-şi dezvolte competenţele 
specifice disciplinei. 
Să se stimuleze într-o mai mare 
măsură exprimarea unor puncte 
de vedere personale, a unor 
opinii şi păreri de către elevi, 
contribuind în felul acesta la 
dezvoltarea vocabularului 
acestora şi la formarea unor 
abilităţi de de argumentare. 

9. Disciplina: SOCIO 
- UMANE 
 
Calificativ: BINE 
 

Documentele de planificare şi proiectare sunt elaborate 
conform metodologiei în vigoare.  Există coordonare 
între componentele actului didactic. Sunt corelate în 
mod armonios toate elementele implicate în acest act 
educaţional. Activităţile desfăşurate au pus în evidenţă 
nivelul de pregătire ale cadrelor didactice, 
competenţele profesionale şi abilităţile didactice pe 
care le posedă. S-au folosit metode variate de lucru, s-a 
stimulat interesul cognitiv al elevilor, s-a desfăşurat o 
evaluare permanentă a cunoştinţelor dobândite de elevi 
stimulaţi permanent să se implice mai mult  

Utilizarea unor forme şi metode 
didactice variate centrate pe 
nevoile şi interesele specifice 
elevilor. 
Să se stimuleze într-o mai mare 
măsură exprimarea unor puncte 
de vedere personale, a unor 
opinii şi păreri de către elevi, 
contribuind în felul acesta la 
dezvoltarea vocabularului 
acestora şi la formarea unor 
abilităţi de de argumentare. 

10. Disciplina: 
RELIGIE 
 
Calificativ: BINE 
 

-Documentele de planificare şi proiectare sunt 
elaborate conform metodologiei în vigoare. 
Relaţionează bine cu copiii, alternând bine autoritatea 
cu apropierea sufletească de elevi.. Conţinutul şi 
metodele ţin cont de nivelul clasei şi de specificul 
clasei. Elevii participă cu plăcere la ore. Strategia 
didactică este diversificată, alternând modernul cu 
clasicul, bine aleasă. Evaluarea este realizată pe 
parcursul si la sfârşitul lecţiei.Elevii dovedesc o bună 
asimilare a cunoştinţelor.  
O parte elevi participă la activităţi extracurriculare şi 
concursuri şcolare pe discipline monitorizate de ISJ/ 
MEN şi Arhiepiscopia Dunării de Jos. 

Diversificarea metodelor de 
predare – învăţare – evaluare; 
utilizarea alternativă a formelor 
de organizare a colectivului. 
Completarea portofoliului.  
 

11. Disciplina:  
EDUCAŢIE 
FIZICĂ ŞI SPORT 
 
Calificativ: BINE 
 

1.Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 
 Planificarea activităţii didactice prezentate de 

cadrele didactice inspectate s-a realizat conform 
metodologiei in vigoare si au vizat: 

- obiectivele anuale sau de macrociclu; 
- calendarul competitional; 

 Pentru anul şcolar 2013-2014 
documentele care stau la 
baza planificării activităţii 
didactice trebuie să fie 
elaborate cu maximă atenţie, 
respectându-se cerinţele 
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- structura antrenamentului; 
- solicitarile de antrenament; 
- dirijarea antrenamentului si controlul acestuia; 
- formele si locurile de pregatire; 
- datele controlului medical; 
 Proiectarea activităţii didactice a fiecărui cadru 

didactic inspectat a respectat, în bună parte: 
- încadrarea lecţiei sau a activităţii didactice în 

mezociclul de baza; 
- stabilirea obiectivelor operaţionale; 
- prelucrarea şi structurarea conţinutului ştiinţific 
- elaborarea strategiei didactice 
- stabilirea structurii procesuale a lecţiei/activităţii 

didactice 
- cunoaşterea şi evaluarea randamentului şcolar 
 În majoritatea lecţiilor asistate au existat şi elemente 

de creativitate, putându-se asigura astfel şi 
atractivitate faţă de activităţile propuse de profesori. 

2.Desfăşurarea activităţii didactice 
 La majoritatea lecţiilor asistate s-a constatat 

concordanţa activităţilor didactice cu planificarea şi 
proiectarea didactică propuse. 
 Lecţiile s-au desfăşurat metodic, respectându-se 

toate etapele. 
 Lecţiile au vizat formarea unor competenţe 

utilizîndu-se ca activităţi de învăţare specifice 
fiecărei ramuri sportive 
 Toate cadrele didactice inspectate cunosc conţinutul 

disciplinei şi demonstrează, corectitudine ştiinţifică 
în utilizarea limbajului de specialitate şi transmiterea 
conţinuturilor. 
 Metodele utilizate cu precădere de către cadrele 

didactice inspectate au fost cele verbale şi cele 
practice. Mai puţin au fost utilizate metodele 
intuitive. 
 Explicaţiile au fost scurte, clare şi concise. 
  Explicaţiile, demonstraţiile şi exersările au fost 

combinate optim. 
 Densitatea motrică şi densitatea pedagogică s-au 

ridicat la un nivel bun. 
 Singurele elemente de evaluare observate în toate 

lecţiile au fost cele verbale prin acordarea de 
calificative: „bine”, „foarte bine”, „greşit”, „corect” 
etc. 
 Conducerea activităţilor didactice s-a făcut cu 

profesionalism, remarcându-se tactul pedagogic al 
cadrelor didactice inspectate. 

3.Atitudinea elevilor faţă de învăţare 
 La toate lecţiile asistate, elevii au manifestat o 

atitudine pozitivă/responsabilitate faţă de sarcinile 
primite. 
 În ceea ce priveşte relaţia „profesor-elev”, am 

constatat la toate cadrele didactice o ţinută morală 
demnă,insa stilul de conducere al lectiei nu creaza 
motivatia necesara si stimularea interesului pentru 
disciplina predata.In caietul de prezenta elevii 
inregistrau la unele ramuri sportive,  mai mult de 
50% absente nemotivate,din totalul orelor de curs,de 
la inceputul anului si pana la 12.11.2013. 

În procesul de învăţare a predominat lucrul „în 
echipă”. 
4.Competenţele dobândite de elevi 
 În toate lecţiile asistate, cadrele didactice au urmărit 

formarea/dezvoltarea la elevi a competenţelor 

metodologice şi modelele 
transmise de către M.E.N. si 
federaţiilor de specialitate 
 Cadrele didactice să acorde o 

maximă atenţie tipului, 
calităţii şi diversităţii 
strategiilor didactice utilizate 
în lecţie. 
 Să se insiste pe utilizarea 

strategiilor mixte, a celor 
algoritmice şi a celor 
euristice. 
 Să se acorde atenţie mărită 

utilizării corecte a limbajului 
de specialitate în 
comunicarea cu elevii. 
 La partea pregatitoare,să se 

acorde o mai mare atenţie 
transmiterii informaţiilor 
privitoare la competenţele 
care doresc să fie formate la 
elevi. Atunci când în sala de 
gimnastică/sport temperatura 
este scăzută, intensitatea cu 
care sunt exectuate mişcările 
trebuie să fie crescută. 

 Să se acorde foarte mare 
atenţie executării elementelor 
din „şcoala alergării” (calitatea 
mişcării mâinilor şi picioarelor 
la alergarea accelerată şi la 
alergarea lansată) şi din 
„şcoala săriturii” . 
 La partea fundamentala,să 

se acorde o atenţie mărită 
aplicării principiului 
accesibilităţii (trecerea de la 
uşor la greu, de la simplu la 
complex şi de la cunoscut la 
necunoscut), exersările 
respectând linia metodică.Să 
se acorde o atenţie mărită 
respectării particularităţilor 
de vârstă şi de sex ale 
elevilor. Să se facă corectări 
ori de câte ori este nevoie.Să 
se insiste în utilizarea acelor 
elemente de creativitate care 
asigură atractiviate în lecţie.  

La partea de incheiere,sa se 
acorde o mare atentie 
exercitiilor de relaxare,iar 
profesorul sa sistematizeze in 
cateva cuvinte elementele 
tehnico-tactice executate si sa 
faca aprecieri 
scurte,individuale si 
colective,asupra activitatii 
depuse in lectie. 
 
Să se acorde  atenţie asupra 
completarii si omogenizarii 
grupelor de elevi la sporturile 
individuale. 



71 
 

prevăzute de către programa şcolară. 
 Unele clasele sunt „lucrate”, competenţele având un 

nivel bun şi foarte bun de formare,altele mai putin 
„lucrate” acest lucru datorandu-se numarului mare 
de absente nemotivate. 

Progresul realizat de către elevi în cadrul lecţiilor a 
fost semnificativ. 
5.Mediul educaţional 
 Unitatea  de învăţământ inspectată este  dotată cu 

sală de sport. 
Dotarea materială, dispunerea instalaţiilor şi aparaturii 
sportive şi atmosfera generală creată  - optime 
desfăşurării tuturor lecţiilor asistate. 
6.Alte observaţii 
 În majoritatea lecţiilor asistate au existat puţine 

elemente de creativitate, cadrele didactice 
prezentând la inspecţie aşa-zisele „lecţii standard”. 

7.Autoevaluarea realizată de cadrele didactice 
inspectate 
 Toate cadrele didactice  inspectate au realizat 

autoevaluări obiective. 
Toate cadrele didactice au manifestat o atitudine 
pozitivă faţă de recomandările făcute de către 
profesorii metodisti. 
8.Existenţa documentelor catedrei/comisiei metodice 
 Cadrele didactice inspectate  sunt organizate in 

comisii metodice: ATLETISM , ÎNOT, JOCURI. 
 În dosarele comisiilor metodice s-au găsit, în mare 

parte, următoarele documente de planificare  
- Calendarul competitional; 
- Planificarile pe mezocicluri; 
- Protectia muncii; 
- Componenta comisiei metodice; 
„Metodologiei  organizării şi desfăşurării activităţilor 
de educaţie fizică şi sport în învăţământul 
preuniversitar”, aprobată prin OMECTS 3462/2012; 
“Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat” 
–OMECTS 5568/07.10.2011 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 
de învăţământ cu program sportiv suplimentar” –
OMECTS 5570/07.10.2011 
- proiecte educative realizate in vederea selectionarii 
elevilor. 
9.Analiza documentelor catedrei/comisiei metodice 
 În activitatea comisiei metodice nu sunt respectate 

prevederile celor 3 ordine de mai sus 
 Puţine documente care să prezinte activitatea 

comisiei. 
10.Analiza activităţilor catedrei/comisiei metodice 
În activitatea comisiilor metodice nu au fost dezbătute 
prevederile celor 3 ordine. 
În activitatea comisiilor metodice nu a fost prezentat şi 
discutat Calendarul competiţiilor sportive şcolare la 
nivelul unităţii de învăţământ (conform Formei-cadru 
recomandată de MEN). 

 
Să se acorde o atenţie mărită 
formării valorilor şi 
atitudinilor, dar şi abilităţilor 
elevilor. 
 
Pentru buna desfasurare a 
orelor de curs ar trebui sa existe 
in sali o temperatura optima. 
 
 Cadrele didactice să acorde o 

maximă atenţie tipului, 
calitatăţii şi diversităţii 
strategiilor didactice utilizate 
în lecţie. 
 Să se insiste pe utilizarea 

strategiilor mixte, a celor 
algoritmice şi a celor 
euristice. 

 
În cazul tuturor inspecţiilor de 
specialitate, atunci când 
profesorul se autoevaluează, să 
se insiste pe raportul: 
competenţe specifice  -
competenţe dobândite de elevi. 
 cadrele didactice inspectate 

să existe cele trei documente 
extrem de importante: 
- „Metodologia  organizării 

şi desfăşurării activităţilor 
de educaţie fizică şi sport 
în învăţământul 
preuniversitar”, aprobată 
prin OMECTS 3462/2012. 

“Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ cu program sportiv 
integrat” –OMECTS 
5568/07.10.2011 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de 
învăţământ cu program sportiv 
suplimentar” –OMECTS 
5570/07.10.2011 

- Calendarul competiţiilor 
sportive şcolare la nivelul 
unităţii de învăţământ 
(conform Formei-cadru 
recomandată de MEN). 

În activitatea comisiei metodice 
să fie respectate prevederile  
celor 3 documente. 

12. Disciplina:  
Informatică /TIC 
Calificativ: BINE 

-Proiectarea şi planificarea activităţilor didactice 
asistate conform programei; 
-Strategia didactică a fost una bine aleasă în 
concordanţă cu nivelul clasei; 
-Evaluarea a fost realizată corect, obiectiv. 

-se recomandă diferenţierea 
strategiilor şi metodelor 
didactice pentru lucru pe grupe. 

13. Disciplina:  
Învăţământ primar 
 

Documentele de planificare anuală, semestrială şi pe 
unităţi de învăţare corespund cerinţelor noului 
curriculum. Pentru activităţile verificate in ziua 

au elaborat proiecte didactice în 
care sunt precizate clar 
subiectul şi tipul lecţiilor,sunt 
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Calificativ: BINE 
 

inspecţiei  selectate corect obiectivele de 
referinţă,de asemenea sunt 
identificate şi formulate relativ 
corect obiectivele 
operaţionale.Există coerenţă 
între componentele actului 
didactic. Strategiile didactice 
de bază sunt cele centrate pe 
elev şi au finalizare concretă. 

14. Disciplina:  
Învăţământ 
preşcolar 
 
Calificativ: BINE 
 

1.  Este corespunzător proiectul unităţii de învăţare 
elaborat de cadrele didactice? 
Din documentele de planificare (caietul educatoarei şi 
proiectul didactic din ziua inspecţiei )reiese că în 
proiectare, cadrele didactice  respectă cerinţele 
curriculumului naţional.  
Acestea identifică nevoile  copiilor şi le iau în calcul în 
proiectarea didactică, care este structurată pe proiecte 
tematice, pe secvenţe de timp ,cu teme şi subteme. 
2.   Stăpâneşte  cadrul didactic disciplina pe care o 
predă? 
Cadrele didactice cunosc, respectă şi aplică 
personalizat curriculumul pentru educaţie timpurie. 
 Fac dovada cunoaşterii didacticii preşcolare ,stăpânesc 
metodologia desfăşurării unei activităţi didactice 
integrate cu copiii şi asigură transpunerea eficientă a 
proiectării în practică. 
3. Sunt testele şi evaluările în concordanţă cu 
curriculumul instituţiei de educaţie şi sunt folosite 
pentru a înlesni planificarea curriculumului? 
Ca instrumente de evaluare sunt folosite fişe de muncă 
independentă,  de observare a comportamentul 
copiilor. 
Evaluarea iniţială vizează domeniile de dezvoltare ale 
copiilor în corelare cu conţinutul domeniilor 
experienţiale din structura curriculumului. 
Rezultatele evaluării iniţiale sunt înregistrate în fişa de 
evaluare individuală propusă de M.E.N.  Sunt aduse la 
cunoştinţă părinţilor. Acestea sunt păstrate la 
portofoliul copiilor alături de lucrările acestora şi alte 
rezultate obţinute. 
În funcţie de rezultatele evaluării iniţiale ,de interesele 
de cunoaştere ale copiilor, de particularităţile lor 
cognitive sunt derulate proiecte tematice. Conţinuturile 
sunt abordate intra şi interdisciplinar. 
Există la fiecare grupă caiet de observaţii care 
furnizează informatii despre nivelul de dezvoltare al 
preşcolarilor ,permite o evaluare longitudinală a 
progresului acestora. 
4.    Folosesc cadrele didactice  strategii didactice 
corespunzătoare? 
Strategiile didactice  îmbină eficient o mare varietate 
de metode, forme de activitate (individuală, pe grupe, 
frontală), mijloace didactice centrate pe nevoile şi 
interesele specifice ale preşcolarilor şi integrează 
eficient resursele moderne(calculatorul) în activităţile 
de învăţare.  
 Metodele şi procedeele didactice sunt diversificate în 
raport cu potenţialul preşcolarilor, cu etapele de lucru. 
Predomină cele activ-participative. Modalităţile de 
lucru sunt variate,pe centre de activitate. 
 Prin modul cum au abordat activităţile ,copiii sunt 
motivaţi în realizarea sarcinilor de lucru, sunt stimulaţi 
.  
5.   Folosesc cadrele didactice resursele în mod 

Preocupare pentru integrarea 
metodelor moderne, interactive 
în activitate 

 
Valorificarea jocului atât ca 
metodă, cât şi ca procedeu, 
pentru a menţine interesul 
copiilor în activitate. 

 
Incurajarea interacţiunilor 
copiilor şi a relatiilor de 
cooperare ale acestora    
Termen: permanent 

 
Crearea unor situaţii de 
învăţare care să-i determine pe 
copii să comunice cu usurinţă, 
să-şi exprime opinii personale, 
stări afective , sentimente. 
Termen:  permanent 
 
Libertatea copilului în 
exprimarea artistică, realizarea 
unor lucrări artistico-plastice 
fără un contur dat. 
Termen:  permanent 
 
Participarea cadrelor didactice 
la cursuri de dezvoltare 
profesională 
Termen: Semestrul al II-lea an 
şcolar 2013-2014 
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corespunzător? 
Resursele materiale sunt selectate cu atenţie în raport 
cu obiectivele, srategiile folosite şi conţinuturile 
învăţarii. 
Cadrele didactice dovedesc creativitate în 
confeţtionarea materialului didactic. 
Acesta sunt folosite  adecvat, eficient,  Preşcolarii 
mânuiesc  cu uşurinţă materialele puse la dispoziţie, 
respectă sarcinile de lucru. 
6. Este managementul clasei corespunzător? 
Mediul educaţional din clasă este prietenos. Este 
organizat pe centre de activitate, asigură securitatea şi 
protecţia copiilor ,confortul prin mobilier, asigură 
materialele de lucru specifice învaţării pe domenii 
experienţiale. 
Cadrele didactice gestionează eficient spaţiul, timpul, 
resursele de care dispun . 
Acestea deţin controlul asupra activităţii şi rezolvă 
eficient problemele de disciplină.. 
Cadrele didactice interacţionează cu uşurinţă cu copiii, 
au o bună comunicare cu aceştia .Atmosfera de lucru 
este relaxantă, prietenoasă. 
7.   Îi evaluează cadrul didactic pe prescolari în aşa 
fel încât să stimuleze învăţarea eficientă? 
Educatoarele cunosc foarte bine copiii din grupă. 
Aceştia sunt motivaţi şi solicitaţi în funcţie de 
potenţialul fiecăruia. 
Crează oportunităţi de feed-back  preşcolarilor. 
Copiii sunt încurajaţi, stimulaţi ,dezvoltandu-le astfel 
încrederea în forţele proprii 
8.   Care este impactul cursurilor de formare la 
care au participat profesorii asupra ameliorării 
demersului didactic? 
Cadrele didactice manifestă preocupare pentru 
dezvoltarea profesională, pentru informare şi 
documentare în domeniul educaţional. 
Ambele au gradul didactic I. 
9.   Are cadrul didactic vreun mijloc de evaluare a 
reuşitei lecţiei? 
În analiza activităţilor ,cadrele didactice manifestă 
disponibilitate, dar şi abilităţi pentru autoevaluare şi 
evaluare. 
Analiza lucrărilor, amenajarea unei expoziţii, jocuri 
interactive , sunt mijloace prin care educatoarele au 
evidenţiat reuşita activităţii, atingerea obiectivelor 
propuse. 

RECOMANDĂRI: 
1. Programul orar pe discipline şi săli/terenuri de antrenament să fie prezentat la loc vizibil, în cancelarie.                                                          

      Termen:  3 zile de la prezentarea raportului 
2. În planul managerial să fie menţionate modalităţile de corecţie/actualizare a activităţilor de monitorizare, evaluare şi 

comunicare.       Termen:  10 zile de la prezentarea raportului 
3. Toate cererile de înscriere ale  elvilor de  la grupele  de  CSS să fie adaptate cerinţelor OMECTS 5570/2011, inclusiv 

avizul medical.                     Termen:  10 zile de la prezentarea raportului 
4. Să se urmărească completarea grupelor de club                 Termen:  permanent 
5. Intensificarea activităţilor de monitorizare a prezenţei elevilor-sportivi la lecţiile de antrenament, în special la grupele 

de începători şi performanţă.      Termen:  permanent 
6. Elaborarea la nivelul fiecărei secţii sportive a unui calendar privind activitatea de selecţie în semestrul II al anului 

şcolar 2013-2014.   Termen:  10 zile de la prezentarea raportului 
7. Elaborarea la nivelul fiecărei secţii sportive a unor norme şi bareme de promovare de la un an la altul de pregătire.

          Termen:  10 zile de la prezentarea raportului 
8. Toate comisiile/catedrele metodice/cadrele didactice să-şi revizuiască/completeze portofoliile de 

catedră/comisie/propriu, de disciplină sportivă, conform cerinţelor metodologice (plan managerial, program de 
activitate, componenţă comisie/catedră, tematica şedinţelor, procese verbale ale întâlnirilor, documente prezentate în 
cadrul întâlnirilor).  
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                       Termen:  10 zile de la prezentarea raportului 
9. Stabilirea de comun acord cu directorul, inspectorul de specialitate de intalniri/sesiuni de lucru pentru elaborarea 

planificarilor in conformitate cu  precizările MEN                                        
              Termen:  15 zile de la prezentarea raportului 

10. Menţionarea în cataloagele grupelor a absenţelor elevilor-sportivi, completarea tuturor cerinţelor din acestea şi 
păstrarea lor la sediul unităţii de învăţământ.           Termen:  permanent 
 Prezentarea în cadrul şedinţelor săptămânale ale CP a situaţiei activităţii fiecărei comisii/catedre metodice 
           Termen:  săptămânal 

11. Verificarea condicii de prezenţă de către conducătorul unităţii de învăţământ şi încheierea zilnică a acesteia.                          
                      Termen:  zilnic 

12. Armonizarea programului de pregătire sportivă cu orarul elevilor. 
        Termen:  10 zile de la primirea raportului 

13. Intensificarea activităţilor de monitorizare a prezenţei elevilor-sportivi la lecţiile de antrenament, în special la grupele 
de club                  Termen: permanent 

14. Analiza ofertei educaţionale pentru anul 2014-2015 pentru disciplinele sportive. 
Termen: 06  decembrie 2013 

15. Elaborarea unui plan de măsuri, de către conducerea unităţii de învăţământ, privind remedierea deficienţelor 
constatate şi transmiterea acestuia către ISJ Brăila. 

Termen:  10 zile de la primirea raportului 
CALIFICATIV FINAL:  BINE 
 
RAPORT SCRIS FINAL AL INSPECȚIEI ȘCOLARE GENERALE 
1.Denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar: Liceul Tehnologic  „Matei Basarab” Măxineni jud. Braila 
2. Perioada inspecţiei: 04-22 noiembrie 2013 
3. Echipa de inspecţie:  
prof. dr. Canciu Cătălin – inspector şcolar - Geografie 
prof. Petcu Cristian Silviu – inspector şcolar - Implementarea descentralizării instituţionale 
prof. Condei Daniela – inspector şcolar - Învăţământ profesional şi tehnic 
prof. Diaconescu Manuela Mirela – inspector şcolar –Matematică 
prof. Bogatu Mircea – inspector şcolar - Arte  
Coordonatorul echipei de inspecţie: Prof. dr. Canciu Cătălin – inspector şcolar   
Nr. 
crt. Numele şi prenumele inspectorului Aria tematică/Domeniul 

inspectat Disciplina/Aria curriculară inspectată 

1 

prof. Petcu  Cristian Silviu – 
inspector şcolar -Implementarea 
descentralizării instituţionale 
 

1. Managementul şcolar, 
managementul asigurării calităţii, 
dezvoltarea instituţională, eficienţa 
atragerii şi folosirii resurselor 
(umane, financiare, materiale şi 
informaţionale), respectarea 
legislaţiei în vigoare şi a 
regulamentelor. 

 

2 

prof. Daniela Condei – inspector 
şcolar - Învăţământ profesional şi 
tehnic 
 

2. Modul de aplicare  
a curriculum-ului naţional, 
dezvoltarea şi aplicarea 
curriculum-ului la decizia şcolii / 
în dezvoltare locală şi calitatea 
activităţilor extracurriculare 
realizate de personalul didactic şi 
unele categorii de personal didactic 
auxiliar. 

 

3 

prof. dr. Cătălin Canciu – inspector 
şcolar - Geografie 
 

3. Activitatea 
personalului didactic (proiectare, 
predare -învăţare-evaluare, reglare 
/ remediere, diferenţiere a 
demersului educaţional). 

 

4 

prof. Manuela Mirela Diaconescu – 
inspector şcolar –Matematică 
 

4. Nivelul performanţelor realizate 
de elevi în învăţare, raportat la 
standardele educaţionale naţionale 
(curriculare şi de evaluare). 

 

5 

prof. Daniela Condei – inspector 
şcolar - Învăţământ profesional şi 
tehnic 
 

5. Modul în care unitatea de 
învăţământ sprijină şi încurajează 
dezvoltarea personală a elevilor şi 
motivaţia acestora în învăţare 
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(consiliere, orientare şcolară, 
asistenţă individualizată), 
respectând principiile educaţiei 
incluzive şi asigurarea egalităţii de 
şanse. 

6 
prof. Mircea Bogatu – inspector 
şcolar - Arte  
 

6. Relatiile unităţii de învăţământ 
cu părinţii şi  
cu comunitatea locală. 

 

7 
prof. Mircea Bogatu – inspector 
şcolar - Arte  
 

7. Atitudinea elevilor faţă de 
educaţia pe care le-o 
furnizeazăunitatea de învăţământ. 

 

8 Prof. Simion Adrian, inspector de 
specialitate   Disciplina limba şi literatura română 

9 

prof.  Dorina  Boldeanu, inspector de 
specialitate limbi moderne 
prof.dr. Cormen –Florentina Pîrlog, 
metodist I.S.J. Brăila 

 

Disciplinele limba engleză, limba 
franceză şi limba germană 

10 prof. Diaconescu Manuela Mirela 
 inspector de specialitate matematică  Disciplina matematică 

11 prof.Neicu Costel Daniel, metodist 
C.C.D. Braila  Disciplina fizică 

Formare continua 

12 Prof. Marin Liliana, metodist I.S.J. 
Brăila  Disciplina chimie 

13 prof. Vlad Alina Mirela, metodist 
I.S.J. Brăila  Disciplina istorie 

14 Prof. Daniela Condei inspector şcolar 
de specialitate discipline tehnice  Discipline tehnice 

15. Prof. Babeş Marian, metodist I.S.J. 
Brăila  Disciplina ed. fizică 

16. prof. Claudia Mitrică, metodist I.S.J. 
Brăila  Disciplina biologie 

17. prof. Cătălin Canciu inspector şcolar 
disciplina geografie  Disciplina geografie 

4. Obiectivele inspecţiei:  
a)evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în 
drept a rapoartelor de inspecţie; 
b)îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ 
preuniversitar cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul 
educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei; 
c)consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi. 
5. Descrierea sintetică a contextului în care funcţionează instituţia de educaţie (demografic, geografic, economic, 

social, cultural etc.): 
Informaţii cu privire la identitatea şcolii: 
Unitatea şcolară: Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Măxineni 
Tipul şcolii: liceu 
Limba de predare: limba română 
Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Măxineni este amplasat într-o localitate de tip „comună” de rang II. Este situat în 
zona centrală, la o distanţă de 6 km faţă de satul Latinu şi la o distanţă de 30 km faţă de municipiul Brăila. Comuna se 
află în nord-vestul judeţului, pe malul drept al Siretului (care formează limita cu judeţul Galaţi), la vărsarea Buzăului în 
acesta. Este traversată de şoseaua DN23 care leagă oraşele Brăila şi Focşani. În satul Latinu, din această şosea se ramifică 
şoseaua judeţeană DJ202B, care merge pe malul drept al Buzăului, spre sud-vest, către Scorţaru Nou, şi mai departe spre 
sud către Gemenele.  Din punct de vedere economic este o zonă dezvoltată. În localitate există o fabrică pentru tâmplărie 
termopan,  fabrica de încălţăminte S.C.”M & G” S.R.L. S.C. ANDROID S.R.L. şi S.C. COMISION TRADING S.R.L. 
 Din punct de vedere geo-climatic, comuna Măxineni este amplasată într-o zonă fără probleme deosebite. 
Informaţii cu privire la localizarea geografică: 
Comuna Măxineni fiind situat pe un drum naţional există mijloace de transport cu program   regulat.             
Informaţii cu privire la facilităţile didactice: 
Liceul „Matei Basarab” Măxineni are în structură Grădiniţa Măxineni, Şcoala Gimnazială Latinu,  Grădiniţa Latinu, 
Şcoala Gimnazială Corbu Nou, Grădiniţa Corbu Nou, Şcoala Primară Corbu Vechi şi Grădiniţa Corbu Vechi. 
Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Măxineni 
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Este compus din: 
 14 săli de clasă: 
 sală specializată pentru limba română 
 sală specializată pentru matematică 
 sală specializată pentru chimie 
 sală specializată pentru biologie 
 sală specializată pentru informatică (25 calculatoare ) 
 sală A.E.L.( 25 calculatoare) 
 4 săli de clasă pt. învăţământul primar 
 1 bibliotecă cu un fond de  carte în valoare de  9746,51  lei (achiziţionate în 2006 -2008); 
  materiale sportive în valoare de 16712 lei şi materiale pentru laboratoare în valoare de  104176 lei 
(achiziţionate în 2006 -2008); 
 fonduri C.D.I. – 42000 lei. 
 mobilier şcolar – 26210 lei. 
Şcoala Gimnazială„Timotei Petride” Latinu 
Este compusă din: 
 6 săli de clasă: 
 3 săli la ciclul primar (o clasă funcţionează în localul grădiniţei) 
 3 săli la ciclul gimnazial 
 sală specializată pentru limba română 
 sală specializată pentru matematică  
 sală specializată limbi moderne 
 sală A.E.L.( 10 calculatoare) 
 1 bibliotecă cu un fond de  carte în valoare de 3.274  lei (achiziţionate în 2004 -2007); 
 materiale sportive în valoare de 1.250 lei şi materiale pentru fizică în valoare de 2.100 lei; 
Şcoala Gimnazială Corbu Nou 
Este compusă din: 
 7 săli de clasă: 
 2 săli la ciclul primar  
 5 săli la ciclul gimnazial 
 sală specializată pentru limba română 
 sală specializată pentru matematică  
 sală specializată pentru biologie 
 sălă  pentru ed. fizică 
 sală A.E.L.( 10 calculatoare) 
 1 bibliotecă cu un fond de  carte în valoare de 3.274  lei (achiziţionate în 2004 -2007); 
 materiale sportive în valoare de 1.250 lei şi materiale pentru fizică în valoare de 2.100 lei. 
Şcoala  Primară Corbu Vechi: 
Este compusă din: 
 2 săli de clasă: 
 o sălă la ciclul primar  
 o sală la grădiniţă 
 un calculator folosit pt. procesul instructiv – educativ. 
Grădiniţa Măxineni: 
Este compusă din: 
 5 săli de clasă 
 reabilitată în 2013 – investiţii ăn valuare de 228.000 lei 
Echipa managerială a şcolii: 
Director: CRĂCAN ANDA 
Director adjunct: ŞTEFĂNESCU ION  
Consiliul de administraţie: 
1.  CRĂCAN ANDA - director  
2.   ŞTEFĂNESCU ION - director adjunct 
3.   SĂNDULESCU MIHAELA – reprezentant primar 
4.   BACIU STOICA – consilier 
5,   CIUTACU MIHAELA - preşedinte comitet părinţi Corbu Nou 
6.   ILIE IONEL - preşedinte comitet părinţi Măxineni 
7.   SIN ANDREEA - preşedinte comitet părinţi Latinu 
8.   NEAGU VIRGIL - responsabil comisie învăţători - educatori 
9. ŢÎRU CAMELIA - responsabil comisie lb. română – lb. moderne 
10. MIHALACHE NICU – prof.geografie, reprezentant Structura Corbu Nou 
11.SURDEANU VASILICA – prof. lb. română, reprezentant Structura Latinu 
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12.IONAŞCU COSTEL –  prof. ed. fizică 
13. RADU VERONICA - elev 
CIUTACU NICOLAE – lider de sindicat (observator) 
Cadre didactice 2013 – 2014 
Număr de posturi didactice : 46,53 ; 

1. Număr de cadre didactice titulare/calificate: 22/32; 
2. Raportul număr elevi/număr cadre didactice: 611/40; 
3. Personal nedidactic: 4,25- îngrijitor şcoală, 2,75– îngrijitor grădiniţă,1 muncitor, 1 paznic; 
4. Raportul număr personal nedidactic pe număr elevi (preşcolari): 4,25/464 şi 2,75/117. 

Denumirea unităţii de învăţământ: Liceul Tehnologic „Matei Basarab” 
Adresa: Comuna Măxineni, Jud. Brăila 
FIŞA DE DATE A UNITĂŢII ŞCOLARE 
  a. Populaţia şcolară 
Nr. 
Cl. 
/ 
gr. 

Nr.elevi/ 
preşcolari 
total 
 

Din care:     
G

r. 
m

ic
ă 

G
r. 

m
ijl

 

G
r. 

m
ar

e 

C
ls

. P
re

g.
 

C
ls

. I
 

C
ls

. I
I 

C
ls

. I
II 

C
ls

. I
V

 

C
ls

. V
 

C
ls

. V
I 

C
ls

. V
II 

C
ls

. V
II

I 

C
ls

. I
X

 

C
ls

. X
 

C
ls

. X
I  

 C
ls

. X
II

  
 

15 339     25 14 18 16 15 19 27 29 15 33 32 29 25 
2 42 12 16 14              

b. Personal didactic 

  
Din care ocupate cu personal care are gradul: 

Def. II I Doctor în 
ştiinţe Necalificat 

Educatoare 2/2 - - - - 1 
Învăţători 5/5 1 - 3 - 1 
Profesori 18,44/14 1 1 10 1 - 

Maiştri instructori - - - - - - 
Debutanţi: educatoare 1, profesori  2                    
c. Baza materială 
1. Spaţii de învăţământ 

Infrastructura şcolară Număr Anul construcţiei Starea funcţională Dacă necesită 
reabilitare 

Clădiri 2 1962 bună 

Liceul  a fost 
reabilitat în 2007, iar 

corpul de clădire 
unde învaţă cls. I-IV 

în 2002 
Săli de clasă 14  bună  
Laboratoare 2  bună  

Cabinete 6  bună  
Ateliere -  -  

Săli clasă -  -  
Săli gimnastică 1  bună  

Altele C.D.I.  bună  
2. Spaţii auxiliare 

 Felul amenajărilor 

Dacă îndeplinesc 
condiţiile igienico-

sanitare de 
funcţionare 

Dacă afectează sau 
nu, starea de sănătate 
a elevilor şi cadrelor 

didactice 

Propuneri de 
îmbunătăţire a 

situaţiilor critice 

Grupuri sanitare In interior 
In exterior DA NU NU 

Surse de apă potabilă Din reteaua 
comunala în interior DA NU NU 

Sisteme de încălzire Sobe cu lemne DA NU  
Spaţii pentru 
depozitarea 

combustibililor 
pentru încălzire 

Magazie pentru 
depozitat lemnele DA NU  

Altele     
3. Tehnică de calcul 
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 Număr  Acces la Internet Utilizarea în procesul 
didactic 

Eficienţa utilizării 

Sisteme de calcul 
instalate 

50 DA AEL Este folosit în 
procesul instructiv-
educativ 

4. Baze didactice agricole 

 Suprafaţă mp Utilizare Venituri anuale 
obţinute - lei Destinaţia veniturilor 

Teren în proprietate NU    
5. Dotare laboratoare, cabinete, ateliere, baze sportive 

 
Dacă dotarea 

corespunde nevoilor 
didactice 

Dacă dotarea este 
utilizată în procesul 

didactic 

Cu ce componente ar 
trebui îmbunătăţită 

dotarea? 

Dacă dotarea mai 
veche se dovedeşte 

sau nu perimată 
Laboratoare DA DA - NU 

Cabinete DA DA - NU 
Ateliere - - - - 

Baze sportive DA DA - NU 

d. Starea financiară
1
 

Natura fondurilor Asigurate din TVA Asigurate de 
Consiliul Local Asigurate de MEDCT Asigurate de alte 

instituţii 

Cheltuieli de personal 1.374.000 31.000 
(navetă cadre) 

5991 
(examene) - 

Bunuri şi servicii 158.000 - 4800 
(băncuţe) - 

Cheltuieli de capital  300.000 
(investiţii) - - 

Alte fonduri – total, 
din care:   50.853 - 

- tichete cadou  - - - 
-burse sociale  4570 - - 

- bani liceu  - 37.775 - 
-transport elevi  - 13.078 - 

e. Alte elemente 
Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială ,,Timotei Petride”  
Adresa: Sat Latinu, Comuna Măxineni, Jud. Brăila 

FIŞA DE DATE A UNITĂŢII ŞCOLARE 
a. Populaţia şcolară 

 
Nr. 
Clase/ 
grupe 

 

 
Nr.elevi/ 
preşcolari 

total 
 
 

Din care: 

Gr. 
mică 

Gr. 
mijl 

Gr. 
mare 

Cls. 
preg. 

Cls. 
I 

Cls. 
II 

Cls. 
III 

Cls. 
IV 

Cls. 
V 

Cls. 
VI 

Cls. 
VII 

Cls. 
VIII 

6 84    11 8 14 8 6 6 10 14 7 
1 20 7 5 8          

b. Personal didactic 

  Din care ocupate cu personal care are gradul: 
Def. II I Doctor în ştiinţe Necalificat 

Educatoare 1/1 - - - - 1 
Învăţători 3/3 1 - - - 2 
Profesori 6,28/4 1 2 - - 1deb. 

Maiştri instructori - - - - - - 
c. Baza materială 
1. Spaţii de învăţământ 

Infrastructura şcolară Număr Anul construcţiei Starea funcţională Dacă necesită 
reabilitare 

Clădiri 1 1920 buna Clădirea a fost 
reabilitată în 2002 

Săli de clasă 7 1920 buna 
2 săli de clasa care 

nu au fost reabilitate 
în 2002 
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Laboratoare 1 informatica - buna - 
Cabinete 3  buna nu 
Ateliere - - - - 

Săli clasă - - - - 
Săli gimnastică - - - - 

Altele - - - - 
2. Spaţii auxiliare 

 Felul amenajărilor 

Dacă îndeplinesc 
condiţiile igienico-

sanitare de 
funcţionare 

Dacă afectează sau 
nu, starea de sănătate 
a elevilor şi cadrelor 

didactice 

Propuneri de 
îmbunătăţire a 

situaţiilor critice 

Grupuri sanitare In exterior 
vidanjabile da nu - 

Surse de apă potabilă De la reţeaua stradala 
in interior nu nu Procurarea unui filtru 

pentru bazinul central 

Sisteme de încălzire Sobe de teracota cu 
lemne da nu - 

Spaţii pentru 
depozitarea 

combustibililor 
pentru încălzire 

Magazie pentru 
lemne da nu - 

Altele - - - - 
3. Tehnică de calcul 

 Număr Acces la Internet Utilizarea în 
procesul didactic Eficienţa utilizării 

Sisteme de calcul 
instalate 10 da A.E.L. În procesul 

instructive-educativ 
4. Baze didactice agricole 

 Suprafaţă mp Utilizare Venituri anuale 
obţinute - lei Destinaţia veniturilor 

Teren în proprietate - - - - 
5. Dotare laboratoare, cabinete, ateliere, baze sportive 

 
Dacă dotarea 

corespunde nevoilor 
didactice 

Dacă dotarea este 
utilizată în procesul 

didactic 

Cu ce componente ar 
trebui îmbunătăţită 

dotarea? 

Dacă dotarea mai 
veche se dovedeşte 

sau nu perimată 
Laboratoare - - - - 

Cabinete da da 

retroproiector. ecran 
si suport ecran 

microscop 
mulaj om 

nu 

Ateliere - - - - 
Baze sportive - - - - 

Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială Corbu Nou 
Adresa: Sat Corbu Nou Comuna Măxineni, Jud. Brăila 

FIŞA DE DATE A UNITĂŢII ŞCOLARE 
b. Populaţia şcolară 

 
Nr. Clase/ 
grupe 
 

 
Nr.elevi/ 
preşcolari 
total 
 
 

Din care: 
Gr. 
mică 

Gr. 
mijl 

Gr. 
mare 

Cls. 
preg. 

Cls. 
I 

Cls. 
II 

Cls. 
III 

Cls. 
IV 

Cls. 
V 

Cls. 
VI 

Cls. 
VII 

Cls. 
VIII 

4 80    8 7 11 12 5 10 8 11 8 
2 42 17 15 10          

Personal didactic 

  Din care ocupate cu personal care are gradul: 
Def. II I Doctor în ştiinţe Necalificat 

Educatoare 2/2 - - - - 2 
Învăţători 3/3 - 1 - - 2 
Profesori 6,81/3 1 1 1 - - 

Maiştri instructori - - - - - - 
c. Baza materială 
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1. Spaţii de învăţământ 

Infrastructura şcolară Număr Anul construcţiei Starea funcţională Dacă necesită 
reabilitare 

Clădiri 1 1962 buna 
Clădirea a fost 

reabilitată şi extinsă 
în 2011 

Săli de clasă 6 1962 
Extindere 2011 buna  

 
Laboratoare - - - - 

Cabinete 4  buna nu 
Ateliere - - - - 

Săli clasă - - - - 
Săli gimnastică 2 - - - 

Altele - - - - 
2. Spaţii auxiliare 

 Felul amenajărilor 

Dacă îndeplinesc 
condiţiile igienico-

sanitare de 
funcţionare 

Dacă afectează sau 
nu, starea de sănătate 
a elevilor şi cadrelor 

didactice 

Propuneri de 
îmbunătăţire a 

situaţiilor critice 

Grupuri sanitare In interior da nu - 

Surse de apă potabilă De la reţeaua stradala 
in interior da nu Procurarea unui filtru 

pentru bazinul central 

Sisteme de încălzire Încălzire centrală cu 
lemne da nu - 

Spaţii pentru 
depozitarea 

combustibililor 
pentru încălzire 

Magazie pentru 
lemne da nu - 

Altele - - - - 
3. Tehnică de calcul 

 Număr Acces la Internet Utilizarea în 
procesul didactic Eficienţa utilizării 

Sisteme de calcul 
instalate 18 da A.E.L. În procesul 

instructiv-educativ 
4. Baze didactice agricole 

 Suprafaţă mp Utilizare Venituri anuale 
obţinute - lei Destinaţia veniturilor 

Teren în proprietate - - - - 
5. Dotare laboratoare, cabinete, ateliere, baze sportive 

 
Dacă dotarea 
corespunde 

nevoilor didactice 

Dacă dotarea este 
utilizată în 

procesul didactic 

Cu ce componente 
ar trebui 

îmbunătăţită 
dotarea? 

Dacă dotarea mai 
veche se 

dovedeşte sau nu 
perimată 

Laboratoare - - - - 
Cabinete da da - nu 
Ateliere - - - - 

Baze sportive - - - - 
Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Primară Corbu Vechi 
Adresa: Sat Corbu Vechi, Comuna Măxineni, Jud. Brăila 

FIŞA DE DATE A UNITĂŢII ŞCOLARE 
c. Populaţia şcolară 

Nr. Clase/ 
grupe 

 

Nr.elevi/ 
preşcolari total 

 
 

Gr. 
mică 

Gr. 
mijl 

Gr. 
mare 

Cls. 
preg. 

Cls. 
I 

Cls. 
II 

Cls. 
III 

Cls. 
IV 

1 14    2 - 3 3 6 
1 16 7 5 4 -     

 
d. Personal didactic 

  Din care ocupate cu personal care are gradul: 
Def. II I Doctor în ştiinţe Necalificat 

Educatoare 1/1 - - - - 1 
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Învăţători 1/1 1 - - - - 
Profesori - - - - - - 

Maiştri instructori - - - - - - 
e.  Baza materială 
1. Spaţii de învăţământ 

Infrastructura şcolară Număr Anul construcţiei Starea funcţională Dacă necesită 
reabilitare 

Clădiri 1 2002 buna Clădirea a fost 
reabilitată în 2002 

Săli de clasă 2 - buna  
Laboratoare - - - - 

Cabinete -  buna nu 
Ateliere - - - - 

Săli clasă - - - - 
Săli gimnastică - - - - 

Altele - - - - 
2. Spaţii auxiliare 

 Felul amenajărilor 

Dacă îndeplinesc 
condiţiile igienico-

sanitare de 
funcţionare 

Dacă afectează sau 
nu, starea de sănătate 
a elevilor şi cadrelor 

didactice 

Propuneri de 
îmbunătăţire a 

situaţiilor critice 

Grupuri sanitare In exterior 
vidanjabile da nu - 

Surse de apă potabilă De la reţeaua stradala  
in interior nu nu Procurarea unui filtru 

pentru bazinul central 

Sisteme de încălzire Încălzire centrală 
electrică da nu - 

Spaţii pentru 
depozitarea 

combustibililor 
pentru încălzire 

Magazie pentru 
lemne da nu - 

Altele - - - - 
3. Tehnică de calcul 

 Număr Acces la Internet Utilizarea în procesul 
didactic Eficienţa utilizării 

Sisteme de calcul 
instalate 1 1 1 - 

4. Baze didactice agricole 

 Suprafaţă mp Utilizare Venituri anuale 
obţinute - lei Destinaţia veniturilor 

Teren în proprietate - - - - 
5. Dotare laboratoare, cabinete, ateliere, baze sportive 

 
Dacă dotarea 

corespunde nevoilor 
didactice 

Dacă dotarea este 
utilizată în procesul 

didactic 

Cu ce componente ar 
trebui îmbunătăţită 

dotarea? 

Dacă dotarea mai 
veche se dovedeşte 

sau nu perimată 
Laboratoare - - - - 

Cabinete da da 

retroproiector. ecran 
si suport ecran 

microscop 
mulaj om 

nu 

Ateliere - - - - 
Baze sportive - - - - 

d. Starea financiară (nu este cazul) 

Natura fondurilor Asigurate din TVA Asigurate de 
Consiliul Local Asigurate de MEDCT Asigurate de alte 

instituţii 
Cheltuieli de personal     

Bunuri şi servicii     
Cheltuieli de capital     
Alte fonduri – total, 

din care:     

-     
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-     
Informaţii cu privire la efectivul de elevi şi situaţia la învăţătură: 2012-2013 
Şcoala Gimnazială Latinu 

 
Nr. 

elevi 
înscrişi 

Nr. elevi 
rămaşi 

Nr. elevi 
promovaţi 

Total 
promovaţi % 

Corigenţi 
Cu situaţia 

şcolară 
neîncheiată 

1 
obiect 

2 
obiecte 

3 sau 
mai 

multe 
ob. 

Total 
preg.-IV 44 44 44 100% - - - - 

Preg. 8 8 8 100%     
I 14 14 14 100% - - - - 
II 8 8 8 100% - - - - 
III 8 7 7 100% - - - - 
IV 6 6 6 100% - - - - 

Total V-
VIII 39 39 39 100 % - - - - 

V 10 10 10 100% - - - - 
VI 13 13 13 100 % - - - - 
VII 8 8 8 100% - - - - 
VIII 8 8 8 100 % - - - - 

Liceul Tehnologic  „Matei Basarab” Măxineni 
 

 
Nr. 

elevi 
înscrişi 

Nr. elevi 
rămaşi 

Nr. elevi 
promovaţi 

Total 
promovaţi % 

Corigenţi 
Cu situaţia 

şcolară 
neîncheiată 

1 
obiect 

2 
obiecte 

3 sau 
mai 

multe 
ob. 

Total 
preg.-IV 73 73 73 100 % - - - - 

Preg.         
I 16 16 16 100 % - - - - 
II 15 15 15 100 % - - - - 
III 15 15 15 100 % - - - - 
IV 14 14 14 100 % - - - - 

Total V-
VIII 83 83 74 96 % - - - 3 

V 26 26 26 100 % - - - - 
VI 28 28 25 100 % - - - - 
VII 16 16 15 93% - - - 1 
VIII 13 13 11 84 % - - - 2 

Total IX-
XII 121 122 87 93 % - - - 7 

IX 32 33 26 100 % - - - - 
X 30 30 22 100 % - - - - 
XI 32 32 23 75 % - - - 7 
XII 27 27 27 100% - - - - 

Şcoala Gimnazială Corbu Nou 

 Nr. elevi 
înscrişi 

Nr. elevi 
rămaşi 

Nr. elevi 
promovaţi 

Total 
promovaţi % 

Corigenţi 
Cu situaţia 

şcolară 
neîncheiată 

1 
obiect 

2 
obiecte 

3 sau 
mai 

multe 
ob. 

Total 
preg.-

IV 
44 43 43 100% - - - - 

Preg. 5 5 5 100%     
I 12 11 11 100% - - - - 
II 11 11 11 100% - - - - 
III 4 4 4 100% - - - - 
IV 12 12 12 100% - - - - 



83 
 

Total 
V-VIII 33 33 28 100 % - - - - 

V 8 8 8 100% - - - - 
VI 11 11 11 100  % - - - - 
VII 9 9 9 100% - - - - 
VIII 5 5 5 100% - - - - 

Şcoala primară Corbu Vechi. 
Promovabilitate 100 %. 
Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Măxineni se ridică la 3.310 locuitori, în scădere faţă de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.764 de locuitori.Majoritatea locuitorilor sunt români (93,32%), 
cu o minoritate de romi (1,3%). Pentru 4,89% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (92,87%), cu o minoritate de penticostali (1,51%). Pentru 4,92% din 
populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională. 
În anul şcolar 2012 – 2013, liceul şi structurile arondate  a beneficiat de sponsorizări după cum urmează: 
Cu sprijinul Primăriei Măxineni a fost montată centrală termică cu combustibil solid şi geam termopan la Liceul 
Măxineni (corp B – 60.000 lei), gard din fier forjat la Liceul Măxineni şi Şcoala Latinu ( 80.000 lei). La şcoala 
gimnazială Latinu s-a montat geam termopan ( 22.000 lei) La celelalte şcoli şi grădiniţe s-au efectuat lucrări de 
igienizare. În această vară grădiniţa Măxineni a intrat în reabilitare cu fonduri de la Primăria Măxineni în valuare de 228 
000 lei. 
-fonduri extrabugetare- Corbu Nou 
 500 lei sponsorizare SC. Rodonas S.R.L din care am achiziţionat cărţi pentru premii.  
 400 lei – Comitetul de părinţi din care am achizitionat panouri pentru afisarea materialelor în clasă şi pe holul 
şcolii. 
-fonduri extrabugetare- Măxineni 
  700 lei – dozator de cafea 
 500 lei – S.C. Vaneli Impex S.R.L. 
 300  lei S.C. Risk S.R.L. – concurs ALPHA MATH 
 300 lei S.C. Cav Mario S.R.L.- concurs ALPHA MATH 
 1000 lei – Primăria Măxineni.- concurs ALPHA MATH . 
 2000 lei – Primăria Măxineni – pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite obţinute la olimpiada judeţeană 
de ed. tehnologică şi  concursul naţional de chimie ,,Petru Poni,, . 
 1205 lei – Comitetul de părinţi 
S-a realizat un cabinet de limba şi literatura română, s-a reamenajat holul şcolii. 
-fonduri extrabugetare- Latinu 
 485 lei – Comitetul de părinţi 
S-a realizat un cabinet de limbi moderne , s-a reamenajat holul şcolii. 
Mijloacele fixe primite au fost repartizate conform planificării. 
6. Activităţile desfăşurate pe parcursul inspecţiei: 
În vederea aplicării corecte şi eficiente a  „Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, 
aprobat  prin OMECTS nr. 5547 din 6 octombrie 2011, publicat în M.O. al României nr. 746  la data de 24.10.2011, 
echipa de inspectori şi-a stabilit o serie de proceduri, precum: Lista condiţiilor obligatorii pe care trebuie să le 
îndeplinească inspecţia şcolară general (consecinţă a unei bune aprofundări a RIUÎP şi a MARIUÎP ca anexă nr. 1 a 
RIUÎP de către inspectorii şcolari), machete privind evidenţa organizării şi desfăşurării inspecţiei şcolare generale în cele 
trei etape ale ei (preinspecţia, desfăşurarea propriu-zisă a inspecţiei, postinspecţia), mai multe proceduri de colectare a 
informaţiilor concretizată în machete corespunzătoare celor 7 arii/domenii tematice urmărite în timpul inspecţiei 
(menţionate la art. 15 din RIUÎP), o  procedură de circulaţie a documentelor redactate de membrii echipei de inspectori.  
●Materializarea preinspecţiei prin întocmirea Dosarului activităţii de preinspecţie (prevăzut la art. 25 din RIUÎP) prin 
inserarea  documentelor şcolare precizate la art. 24 din RIUÎP . 
●În timpul desfăşurării inspecţiei şcolare generale, echipa de ispectori a colectat informaţii prin analiza documentelor 
şcolare precizate la art. 29 din RIUÎP.  
●Documentele principale ale inspecţiei şcolare generale desfăşurate la Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Măxineni, 
jud. Brăila sunt: Rapoarte individuale scrise pe cele 7 arii/domenii tematice întocmite de inspectorii coordonatori ai celor 
7 arii/domenii tematice, însoţite de 7 Rezumate corespunzătoare (denumite prin RIUÎP  sub titlul de Anexa 2_1, 
respective Anexa 2_2), Rapoarte individuale scrise întocmite de inspectorii pe discipline, însoţite de Rezumate 
corespunzătoare (denumite prin RIUÎP sub titlul de Anexa 2 şi respective Anexa 2_bis), toţi inspectorii care au asistat la 
lecţii întocmind Fişa de observare a lecţiei/lecţiilor (denumită prin RIUÎP sub titlul de Anexa 5). In baza acestor 
documente, care au urmărit analiza documentelor interne ale şcolii enumerate la art. 31 din RIUÎP, inspectorul 
coordonator al inspecţiei şcolare generale a redactat Raportul scris final al inspecţiei şcolare (Anexa 3) şi Rezumatul 
raportului scris final al inspecţiei şcolare (Anexa 4), cu respectarea prevederilor art. 33 privitor la etapa postinspecţiei 
(susţinerea rapoartelor verbale parţiale şi a raportului parţial general). 
●In timpul inspecţiei şcolare generale au fost organizate întâlniri cu beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei furnizate 
de unitatea şcolară şi au fost aplicate chestionare pentru elevi, părinţi şi personalul didactic având ca modele anexele 7, 8 
şi 9 din RIUÎP. 
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6. Constatări / Aprecieri şi recomandări pentru fiecare arie tematică / domeniu: 

Nr. 
crt. 

Aria 
tematică/Domeniul  

şi calificativul acordat 
Constatări/Aprecieri Recomandări 

1 2 3 4 

1 

Managementul şcolar, 
managementul 

asigurării calităţii, 
dezvoltarea 

instituţională, eficienţa 
atragerii şi folosirii 

resurselor  
(umane, financiare, 

materiale şi 
informaţionale), 

respectarea legislaţiei 
în vigoare şi a 

regulamentelor 
 

Calificativ: SLAB 

1. PAS actualizat 2013 
Conducerea unităţii şcolare prezintă 2 (două) documente: PAS şi 
PDI. Explicaţia furnizată este cel puţin hilară: PAS-ul este pentru 
liceul tehnologic Matei Basarab iar PDI-ul este pentru şcoala 
Latinu (structură a liceului). Direcţiunea nu a putut furniza nicio 
explicaţie în afara acesteia: „Aşa am crezut că trebuie”. 
Reamintesc aici, că doamna director Crăcan Anda este directoare 
cu mulţi ani vechime în funcţie şi că vechimea ar fi trebuit să 
aducă cu sine şi experienţă în actul managerial. Cele două 
documente au fost analizate şi cu surprindere s-a constatat că 
analiza mediului extern este total diferită deşi cele două 
„structuri” îşi desfăşoară activitatea în acelaşi UAT. Acest fapt 
denotă neimplicarea si probabil, neînţelegerea necesităţii unor 
astfel de documente.   
PAS-ul debutează cu viziunea asumată de director şi misiunea 
organizaţiei dar elementele de aici nu se regăsesc în ţintele 
strategice. Din şirul de puncte slabe ale organizaţiei doar puţine 
se regăsesc în ţintele strategice, fără a fi furnizată o explicaţie 
referitoare la neincluderea celorlalte.  
Analiza SWOT este în cel mai bun caz ambiguă. 
2. Plan managerial  
Structura Planului managerial este acceptabilă însă este evident 
că nu PAS-ul este sursa acestuia ci alte documente ce nu au putut 
fi precizate şi puse la dispoziţia inspectorului. Apare în acest 
document o activitate numită „asigurarea resurselor pentru 
cazare şi masă”, unitatea şcolară neavând nici cantină şcolară 
nici internat (!?). 
3. Dosarul de decizii 
S-au emis decizii pentru toate structurile de coordonare de la 
nivelul organizaţiei (comisii metodice, ISU, SSM etc.) 
Direcţiunea foloseşte la emiterea deciziilor o procedură prin care 
a fost generat un document de tip „template” în care sunt 
completate elementele specifice pentru fiecare decizie în parte. 
Din păcate au fost identificate decizii (cu numerele 52, 53, 54) în 
care directorul adjunct decide numirea pe post a persoanelor care 
au câştigat concursul de ocupare a posturilor în calitate de 
director şi de preşedinte a Comisiei de organizare şi desfăşurare 
a concursului.  
Articolul 1 din aceste decizii are următorul conţinut: 
Art.1 Începând cu data de 26.09.2013, doamna______ este 
repartizată pentru suplinire la _________, pe postul de 
_________, nivel de învăţământ __________; 
Următoarele două articole fac referire la acest prim articol sub 
forma: 
Art. 2  Conducerea unităţii şcolare nominalizată la art. 1 va 
încheia…. 
Art. 3  Conducerea / conducerile unităţilor de învăţământ 
menţionate la art. 1… 
Din analiza acestor decizii se constată că acest concurs s-a 
desfăşurat după următorul program: 
24.09.2013 este numită comisia de examinare cu deciza nr 44 
25.09.2013 are loc concursul 
26.09.2013 câştigătorii concursului sunt numiţi pe post 
Lipseşte o perioadă minimă de depunere a contestaţiilor şi de 
rezolvare a acestora 
A. Managementul calităţii 
Dosarul CEAC cuprinde toate documentele necesare iar RAEI-ul 
este completat integral şi corect întocmit. Totu i activităţile 

B. Recomandări, 
termene 

-Reluarea analizei 
organizaţiei cu sprijinul 
Consiliului Profesoral 
(pentru stabilirea 
elementelor de analiză 
PEST şi SWOT). 
Alegerea tipului de 
strategie, a ţintelor 
strategice şi a 
obiectivelor pe termen 
lung va fi făcută cu 
sprijinul CEAC. 
Termen 9 decembrie 
2013. 
-Refacerea Planului 
managerial astfel încât 
să cuprindă obiective şi 
activităţi desprinse din 
PAS. Activităţile 
desfăşurate de director 
ca urmare a apariţiei 
unor factori ce nu au 
fost identificaţi prin 
analiza mediului intern 
şi extern al organizaţiei 
vor fi trecute de director 
în Raportul 
Anual/Semestrial de 
activitate, preluate de 
CEAC şi analizate din 
punct de vedere al 
riscurilor. Termen: 9 
decembrie 2013. 
-Consiliul de 
Administraţie va analiza 
deciziile de numire 
emise în urma 
concursului din 25 
septembrie 2013 şi va 
lua măsurile ce se 
impun. 

 
Observaţie: Inspectorul 
de specialitate îşi 
rezervă dreptul de a 
modifica acest 
calificativ în funcţie de 
felul în care 
managementul unităţii 
şcolare respectă 
termenele şi 
recomandările din 
prezentul raport. 
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prevăzute în planul de îmbunătăţire sunt prea vag formulate. 

2 

Modul de aplicare 
a curriculum-ului 

naţional, dezvoltarea 
şi aplicarea 

curriculum-ului la 
decizia şcolii / în 

dezvoltare locală şi 
calitatea activităţilor 

extracurriculare 
realizate de personalul 

didactic şi unele 
categorii de personal 

didactic auxiliar 
 

Calificativ: BINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este curriculumul unităţii în concordanţă cu cel naţional ? 
•Din studierea schemelor orare şi a documentelor de încadrare, în 
paralel cu planurile cadru în vigoare,  rezultă  că se respectă 
criteriile impuse de ordinele de ministru, care conţin prevederi 
referitoare la relaţia dintre disciplinele din trunchiul comun 
(disciplinele obligatorii) şi disciplinele din cadrul curriculumului 
în dezvoltare locală/curriculum la decizia scolii .  
Curriculum la decizia şcolii a fost stabilit după consultarea 
părinţilor, elevilor, cadrelor didactice, respectându-se OMEN nr. 
3449/1999, a fost aprobat în cadrul Consiliului de administraţie 
din 24.04.2013 
şi are în componenţă următoarele discipline: 

TIC Lumea din Computer 
Preg, II, III, 
IV,  

TIC TIC V, VI, VII 

TIC Pagini Web 
VIII 
 

BIOLOGIE 
Educaţie pentru 
sănătate 

Preg., I, II, III, 
IV, VIII  

LIMBA 
ROMÂNĂ 

Literatura pentru copii 
– Proza lui Fănuş 
Neagu VII 

GEOGRAFIE 
Să descoperim orizontul 
local VIII 

•Proiectarea Curriculumului în dezvoltare locală a fost 
realizată în parteneriat cu agenţii economici cu scopul de a da 
elevilor posibilitatea de a dobândi competenţe suplimentare 
solicitate de piaţa muncii locală şi de a le crea situaţii de învăţare 
necesare pentru dobândirea competenţelor cheie. Se desfăşoară 
după o programă, întocmită în conformitate cu nevoile 
educaţionale ale agentului economic şi împreună cu acesta.  
•CDL a fost întocmit în cadrul comisiei metodice “Tehnologii”, 
respectându-se Ordinul MECT nr.4 338/09.06.2008, stabilindu-
se în conformitatea cu acesta următoarele: argumentul, 
competentele, conţinuturile, activitatile de invatare, modalităţile 
de evaluare, mijloacele/dotările necesare pentru parcurgerea CDL-
ului propus, sugestii metodologice, bibliografie. CDL-urile au 
fost aprobate în cadrul Consiliul de administraţie din 
24.04.2013, au fost avizate de către agentul economic partener,  la 
care se desfăşoară stagiile de practică. 

TEHNOLOGII 
Organizarea locului 
de muncă IX 

TEHNOLOGII Lucrul în echipă X 
 •La nivelul liceului funcţionează cinci  comisii metodice, în baza 
Deciziei nr. 22/10.09.2013 
1. Comisia metodică a educatorilor şi învăţătorilor,  
2. Comisia metodică – Limbă şi comunicare,  
3. Comisia metodică – Om şi societate,  
4. Comisia metodică – Matematică şi  Ştiinţe, Educaţie fizică şi 
sport, 
5. Comisia metodică- Tehnologii; 
• Există o comisie de curriculum a şcolii, care  coordonează, 
monitorizează şi acordă sprijin pentru activitatea metodică din 
unitatea de învăţământ (Decizia nr. 24 din 10.09.2013) 
Este planificarea curriculumului bine structurată şi eficace? 
 •Perioada de aplicare a CDL-ului este în timpul stagiilor de 
practică comasată. Stagiile de pregătire practică comasată, pentru 
cele două domenii de formare – industrie alimentară şi textile 

*armonizarea 
programelor manageriale 
a comisiilor metodice cu 
programul managerial al 
unităţii şcolare şi cu 
prevederile normative 
actuale; 
 
*aplicarea procedurii 
operationale privind 
organizarea si 
desfasurarea activitatilor 
de elaborarea si avizare a 
proiectelor de programa 
pentru CDS si CDL 
 
*proiectarea activităţilor 
/lecţiilor de opţional într-
o manieră atractivă 
pentru elevi (selectarea 
resurselor materiale şi 
procedurale adecvate 
nivelului de vârstă  şi 
trebuinţelor de învăţare şi 
formare ale elevilor, 
construirea demersurilor 
educaţionale pe  baza 
unor strategii formative, 
cu caracter practic-
aplicativ); 
 
*monitorizarea 
activităţilor prevăzute 
prin programele de 
studiu; 
 
* întocmirea Planului 
concret de acţiune 
privind creşterea ratei de 
succes şcolar al elevilor 
pentru anul şcolar în 
curs; 
 
* integrarea unor 
activităţi de învăţare în 
proiectele unităţilor de 
învăţare, care să conducă 
la progres şcolar pe 
termen lung, precum şi la 
îmbunătăţirea 
performanţelor elevilor; 
 
* întocmirea programelor 
de activităţi educaţionale 
la toate clasele  şi 
derularea acestora la 
termenele fixate 
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pielărie, sunt planificate în funcţie de cerinţele agenţilor 
economici, pentru ca elevii să aibă posibilitatea aplicării în 
practică a  tuturor cunoştinţelor teoretice acumulate.  
 Proiectarea C.D.L. se realizează pornind de la nevoile 
identificate şi de la politicile naţionale, judeţene şi locale. 
 Proiectarea curriculară ia în considerare achiziţiile anterioare 
de învăţare ale educabililor. 
 Proiectarea curriculară asigură dezvoltarea laturii aplicative, 
practice, a competenţelor dezvoltate. 
 Manualele şi celelalte auxiliare curriculare sunt selectate şi 
utilizate în funcţie de specificul unităţii şcolare şi de achiziţiile 
anterioare de învăţare ale educabililor. 
 Activităţile de predare, învăţare şi evaluare sunt proiectate în 
echipă la nivelul catedrelor, al ariilor curriculare. 
 •În cadrul PAS se constată preocuparea pentru cercetarea şi 
colectarea datelor referitoare la piaţa muncii, la nivel local şi 
regional - Harta parteneriatelor 
•Planurile operaţionale cuprind activităţi specifice de consultare 
cu partenerii locali, pentru conturarea ofertei educaţionale. 
•Cadrele didactice: 

- utilizează fişe de înregistrare a progresului achiziţiilor 
elevilor în activitatea teoretică şi practică; 

- proiectează activităţile pentru fiecare clasă, considerând 
nivelul şi particularităţile fiecărui colectiv de elevi; 

- proiectează strategii didactice corelate cu stilurile 
individuale de învăţare ale elevilor; 
  - proiectează curriculumul prin adecvarea strategiilor de învăţare 
la învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea prin activităţi 
practice şi învăţarea în diferite contexte; 
  - proiectează instrumente de lucru (fişe de evaluare a riscului de 
abandon şcolar), în scopul stabilirii şi menţinerii de relaţii de lucru 
şi comunicare eficientă cu elevii, cu alte cadre didactice, cu alţi 
membri ai personalului şcolii şi ai echipei de conducere; 
 -selectează auxiliarele didactice relevante pentru specializările 
şcolarizate; 
Sunt testele şi evaluările în concordanţă cu curriculumul 
instituţiei de educaţie şi sunt ele folosite pentru a înlesni 
planificarea curriculumului? 
• testele de evaluare iniţială, aplicate conform unei planificari, 
realizată la nivelul fiecarei comisii metodice, pentru înregistrarea 
nivelului de pregătire al elevilor în principalele domenii de 
formare, reflectă achiziţiile anterioare ale copiilor şi constituie 
reperul major pentru proiectarea didactică, din anul şcolar curent; 
•  Evaluările sumative, planificate la sfârşitul fiecarei unitati de 
invatare, vor avea în vedere caracterul aplicativ al achiziţiilor 
elevilor.  

 Cadrele didactice utilizează achiziţiile anterioare ale elevilor, în 
activităţile curriculare şi extracurriculare. 

 Cadrele didactice dezvoltă capacitatea elevilor de a învăţa din 
experienţă şi din practică. 

 Cadrele didactice răspund la cererile elevilor sau ale părinţilor 
privind acordarea de sprijin individual în învăţare. 

 Auxiliarele curriculare şi mijloacele de învăţământ existente sunt 
utilizate sistematic în procesul de învăţământ. 

 Orarul şcolii respectă recomandările de igienă şcolară, privind 
echilibrul între activitatea şcolară a elevului şi celelalte tipuri de 
activităţi specifice vârstei. 

 Şcoala realizează un învăţământ incluziv, 
 Şcoala asigură respectarea drepturilor şi îndatoririlor cadrelor 

didactice şi ale elevilor în cadrul proceselor de predare, învăţare şi 
evaluare. 
Din studierea portofoliilor elevilor se remarcă următoarele: 
- modalităţile frecvente de evaluare a elevilor sunt fişele de lucru 
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şi testele grilă; 
-  temele şi sarcinile de lucru solicită rezolvări cu referire la 
contexte anterioare de învăţare; 
- cadrele didactice verifică tema pentru acasă, pentru a oferi 
feedback, în predare sau în evaluare; 
- mijloacele de învăţământ existente sunt utilizate sistematic în 
procesul de învăţământ (tabla, planşe, materiale didactice, fişe de 
lucru, fişe  etc.); 
- cadrele didactice pun la dispoziţia elevilor fişe de documentare, 
pentru a-i determina pe elevi să se informeze şi a-i învăţa să 
înveţe; 
- cadrele didactice, asistate la activităţi, antrenează elevii în lecţii, 
atât în secvenţa de predare, cât şi în cea de evaluare şi acordă 
sprijin în învăţare. 
În urma asistenţelor la lecţii s-a constatat că aplicarea strategiilor 
de învăţare centrate pe elev se realizează sporadic, predominând 
metodele clasice de învăţare, bazate pe conversaţie şi activitate 
frontală. Rar sunt utilizate strategii bazate pe lucrul în echipă sau 
individual, în timpul lecţiilor. De asemenea, timpul alocat 
evaluării competenţelor achiziţionate anterior este insuficient şi nu 
asigură o bună consolidare a acestora. 
Are instituţia de învăţământ o ofertă de activităţi, proiecte sau 
programe extracurriculare adecvate nevoilor propriilor elevi? 
În documentele de analiză există referiri cu privire la: 
- desfăşurarea activităţilor extraşcolare cu caracter 
interdisciplinar; 
- implicarea elevilor în concursuri, proiecte şi parteneriate locale, 
judeţene, regionale sau naţionale, cum ar fi: 

 „Prevenind, ne apărăm viaţa” – cu Şcoala Gimnazială nr. 28, 
Galaţi; 

 „Suntem aşa cum trăim” – proiect local; 
 „Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor români” – cu Şcoala 

Gimnazială „M. Viteazu” Brăila; 
 „Sărbătorile copilăriei” – cu Grădiniţa Măxineni 

- existenţa unor programe de consiliere în vederea elaborării 
proiectelor de certificare a calificării profesionale; 
- elaborarea şi respectarea unor grafice de utilizare a cabinetelor  
şi laboratoarelor. 
În timpul vizitei în şcoală s-a remarcat existenţa unui spaţiu 
destinat portofoliilor profesorilor. Portofoliile  cuprind rezultatele 
activităţilor de învăţare, tipuri de teste aplicate, strategia aplicată 
de cadrul didactic. 

3 

Activitatea 
personalului didactic 

(proiectare, 
predare-învăţare-
evaluare, reglare / 

remediere, diferenţiere 
a demersului 
educaţional) 

 
Calificativ: BINE 

●Cadrele  didactice respectă programele şcolare în vigoare, iar 
modelul planificărilor calendaristice propus de MEN este 
respectat.  Proiectarea unităţilor de învăţare este asumată de 
fiecare cadru didactic.  
●În proiectarea didactică se corelează   teoretic, obiectivele 
operaţionale/ competenţele-conţinuturile - activităţile de învăţare, 
dar nu  există  bine stipulate la toate disciplinele: specificitatea, 
gradul de adecvare al obiectivelor/competenţelor la nivelul unui  
grup de elevi/clasă (conform cerinţelor curriculare),  activitatea de 
evaluare a modului cum elevii au înţeles să opereze cu noile 
cunoştinţe transmise după fiecare conţinut.  
●Sunt planificate resursele folosite în cadrul lecţiilor, dar acestea 
sunt predominant  clasice (manuale şcolare, imagini, texte, atlase, 
hărţi murale, fişe de lucru etc.). 
●Cadrele didactice  folosesc strategii diverse, calitativ  şi 
cantitativ domină cele tradiţionale, mai ales la predarea noilor 
conţinuturi, mai puţin cele interactive specifice obiectivelor 
reformei curriculare. Acest aspect este determinat de experienţa 
didactică, existenţa resurselor  puse la dispoziţie de şcoală. 
●Calitatea, experienţa cadrelor didactice din şcoală este bună şi 
constituie o premisă importantă în derularea unei activităţi 

 ●Schiţarea activităţilor 
de învăţare care să 
dezvolte competenţele 
asumate  la nivel de 
unitate de învăţare / lecţie 
de către toate cadrele 
didactice. 

  
 ●Planificarea 

disciplinelor în 
laboratorul de 
informatică în funcţie de 
cerinţe. 

  
 ●Promovarea la nivelul 

comisiilor metodice, 
lunar,  a interasistenţelor 
in care cadrele didactice 
să aplice la clasă strategii 
interactive însuşite . 
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didactice de calitate. Sunt stăpânite conţinuturile ştiinţifice în 
general. Cursurile de formare la care au participat si-au lăsat 
amprenta în activitatea cu elevii.  
●Se constată o perspectivă clasică a  abordării colectivelor de 
elevi şi o predare obişnuită: cu accent pe disciplina predată, unde 
elevul  realizează activităţi doar la solicitarea adultului în 
proporţie de 80%, într-o organizare clasică a mobilierului 
modular, în care elevii nu se privesc în ochi. Puţine cadre 
didactice si-au asumat abordări moderne a demersului:  
●Cunoaşterea, înţelegerea şi deprinderile elevilor întâmpină 
greutăţi   la multe discipline.  
●Tratarea diferenţiată a elevilor nu este o politică educaţională 
dezvoltată în  proiectarea didactică şi nici în activitatea la clasă. 
Agrearea metodele tradiţionale este la îndemâna adultului,   
deoarece transmiterea informaţiilor este cea mai uşoară cale de 
implicare pentru el, dar nu serveşte  procesului de învăţare al 
copilului. 
●Cadrele didactice au conştientizat importanţa  elementelor de 
evaluare în procesul  de predare-învăţare, dar concluziile obţinute 
în urma aplicării testelor predictive, nu sunt încă, valorificate 
eficient  la nivel de clasă.  
●Cadrele didactice evaluează obiectiv elevii, dar activităţile de 
muncă individuale nu prezintă un grad de dificultate adecvat 
nevoilor elevilor. Portofoliile educaţionale ale elevilor conţin 
diferite produse realizate atât în timpul orelor  cât şi acasă.  
●Organizarea lecturii ca sursă de informaţii şi formă de dezvoltare 
a competenţelor intelectuale  începe să capete consistenţă la 
majoritatea disciplinelor în timpul orelor cât şi acasă, biblioteca 
şcolară jucând un rol important în viaţa şcolii.  
●Sunt identificaţi elevii cu ritm mai lent de învăţare sau cei care 
au dificultăţi de învăţare existenţi în fiecare colectiv, asupra lor, 
concentrându-se atenţia fiecărui cadru didactic, prin metode 
specifice, dar fără un program stric asumat. Sunt folosite 
activităţile de autoevaluare şi  rar  cele interevaluare în vederea 
îmbunătăţirii învăţării. Temele pentru acasă nu reprezintă o 
permanenţă în procesul de predare - învăţare-evaluare; în lecţiile 
asistate, temele de  casă, au avut rol de continuare a cunoaşterii 
începută la clasă şi mai puţin  ca activităţii  ce dezvoltă  
competenţe. 
●Nu este încă o obişnuinţă  de a proiecta strategii şi metode 
pentru evaluarea lecţiilor, dar se practică evaluarea orală. 

 ●Repartizarea spaţiilor 
şcolare în vederea 
organizării 
claselor/cabinet. 

  
 ●Asumarea la nivel de 

şcoală a unei proceduri 
de urmărire a progresului 
şcolar. 

  
 ●Participarea tuturor 

cadrelor didactice la 
cursuri privind metode 
active de predare- 
învăţare; 

  
 ●Monitorizarea de către 

responsabilii de comisii 
metodice  a modului în 
care sunt puse în practică 
exemplele de bună 
practică însuşite 
 
 
 
 
 

4 

Nivelul 
performanţelor 

realizate de elevi în 
învăţare, raportat la 

standardele 
educaţionale naţionale 

(curriculare şi de 
evaluare) 

 
Calificativ: BINE 

 ●Rezultatele obţinute la proba de limba şi literatura română a 
examenului de evaluare naţională 2013 (90% în), la testele 
aplicate în timpul inspecţiei, la evaluarea iniţială realizată la 
începutul anului şcolar curent evidenţiază un nivel acceptabil de 
pregătire al elevilor; la matematică, rezultatele elevilor, la 
examenul de bacalaureat sesiunea 2013, sunt mai slabe (50%),]n 
scădere faţă de anul precedent fapt confirmat şi de rezultatele la 
evaluarea iniţială din septembrie a. c.; 

  
 ●Rezultatele obţinute la proba de limba şi literatura română a 

examenului de bacalaureat 2013 (80% în), la testele aplicate în 
timpul inspecţiei, la evaluarea iniţială realizată la începutul anului 
şcolar curent evidenţiază un nivel acceptabil de pregătire al 
elevilor; la matematică, rezultatele elevilor, la examenul de 
bacalaureat sesiunea 2013, sunt în creştere  faţă de anul precedent 
fapt confirmat şi de rezultatele la evaluarea iniţială din septembrie 
a. c.; 

 ●Procentul de promovabilitate a examenului de bacalaureat 2013 
este de 33,33%, faţă de promovabilitatea pe ţară de peste 34,15%; 

 ●Se constată o participare scăzută a elevilor la olimpiadele şi 
concursurile pe discipline; 

 ●Din activităţile asistate se constată că sunt atinse standardele 

- lucru pe grupe de elevi 
pentru examene naţionale 
 
- lucru pe grupe de elevi 
pentru concursuri; 
 
- implicarea continuă a 
elevilor şi a familiilor 
acestora în procesul de 
învăţământ; 
 
- participarea elevilor la 
cât mai multe concursuri 
şi activităţi judeţean, 
interjudeţean şi naţional; 
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curriculare de către majoritatea elevilor la majoritatea 
disciplinelor;  

 ●În majoritate, elevii au deprinderi de ascultare, de a formula 
întrebări, de a lucra individual şi în echipă;  

 ●Elevii nu au dezvoltate competenţele de investigare ştiinţifică şi 
cercetare, deoarece în procesul didactic nu s-a pus un accent 
deosebit pe experiment, problematizare, descoperire; 

 ●Din asistenţele la ore rezultă că  majoritatea elevilor citesc şi 
scriu la un standard corespunzător în limba română şi au 
deprinderi acceptabile care îi ajută să lucreze corespunzător;  

 ●Elevii au, în majoritate, deprinderi  de a asculta şi de a răspunde 
la întrebări, au capacitatea de a pune întrebări şi de a exprima idei 
pe care le formulează în enunţuri simple; nu s-au creat situaţii de 
învăţare care să-I pună pe elevi  în situaţia de a pune întrebări;  

 ●Elevii pot să discute subiecte diferite dacă sunt sprijiniţi 
îndeaproape de profesor;  

 ●Puţini elevi au competenţe de extragere a informaţiilor dintr-un 
text, de alcătuire a unor  compuneri pe o temă dată;  

 ●Majoritatea elevilor realizează conexiuni interdisciplinare dacă 
sunt formulate întrebări simple, precise legate de aspectele 
comune ale domeniilor respective. 

 ●Elevi aplică, în clasă, sub îndrumarea profesorului,  ceea ce au 
învăţat pentru a rezolva exerciţii şi probleme specific. 

 ●Majoritatea elevilor cooperează pentru realizarea unor sarcini 
simple, atunci când sunt puşi să lucreze în cadrul grupului, dar 
acest tip de activitate nu este dozat corespunzător în lecţii, iar 
evaluarea  nu  pune în valoare activitatea elevilor; 

 ●Elevii au nevoie de o îndrumare continuă pentru a fi capabili să-
şi folosească deprinderile în ceea ce priveşte achiziţionarea de 
cunoştinţe noi ;  
●La unele discipline, progresul pe care elevii îl fac nu e deosebit, 
învăţarea fiind preponderent bazată pe reproducerea noilor 
noţiuni, elevii răspund satisfăcător la sarcinile de învăţare 
implicate de metodele activ-participative. 
-Proiectul educaţional „Sindromul Cyberhondria” – Maistru 
instructor Nicolae Marius 
-Proiect educaţional „Meseria, brăţară de aur” – Maistru instructor 
Nicolae Marius 
-Proiect naţional ,, Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor 
romăni,, -(prof. Surdeanu Vasilica, prof. Bădără Violeta, prof. 
Done Andreea, prof, Moină Cătălina, înv. Soca Gica, prof. Crăcan 
Gheorghe) 
-Parteneriat educaţional „Să cunoaştem istoria românilor” - înv. 
Hîrjoghe Mădălina. 
-Proiect naţional „Astăzi voluntar, mâine cetăţean european 
activ!” – prof. Chiburţă Mirela 
-Proiect judeţean „ Matematica pentru toţi” – prof. Anda Crăcan 
-Proiect european ,, Tineretul din România în mişcare” – prof. 
Anda Crăcan, prof. Moină Cătălina, prof. Iuga Mariana 
-Proiect european ,, Voluntari pentru natură” – prof. Anda Crăcan, 
prof. Moină Cătălina, prof. Ciutacu Nicolae 
-Proiectul naţional ,, Mirabila sămânţă,, - prof. Surdeanu Vasilica, 
prof. Iuga Mariana, înv. Pârvu Nicolae 
-Programul Mondial Eco-Schools, Campania de acţiune a 
voluntarilor CCDG, Ziua verde a Eco-Şcolilor din România – 
prof. Anda Crăcan 
-Proiect educaţional judeţean ,, Privire în interculturalitate, 
exemple de bună practică,, - prof. Chiburţă Mirela 
-Proiect judeţean ,, Martie-n imagini scrise!,, - prof. Chiburţă 
Mirela 
-Twinning Label – prof. Popa Cătălina 
-Proiect judeţean ,, Un viitor pentru fiecare,, - prof. Popa Cătălina, 
prof. Iuga Mariana 
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-Proiect naţional ,, Când cuvintele frumoase mor, se naşte 
violenţa,, prof. Popa Cătălina(premiul II) 
La nivelul unităţii s-a organizat concursul judeţean de matematică 
ALPHA MATH ediţia a V-a (luna mai, 2 premii I şi o menţiune) 
şi concursul naţional  SMART  pentru matematică şi limba 
română( 4 premii I, 6 premii II, 8 menţiuni).  
Elevii au participat la următoarele concursuri:  
-Concurs Judeţean de matematică „Stere Aurel”  – un premiu I  – 
înv. Domniţeanu Ilinca, menţiune – prof. Ţîru Nicolae 
-Concurs judeţean ,, De ce să învăţ limbi străine,,- premiul I – 
prof. Ţîru Camelia 
-Concursul de religie „Cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae” – prof. 
Done Andreea(3 premii I, 4 premii II, 2 premii III şi 6 menţiuni) 
-Concursul Judeţean de matematică „Pitagora” – Surdila 
Găiseanca( 2 menţiuni) . 
-Concursul Judeţean de matematică „Identitate” – Movila Miresii. 
( 2 menţiuni) . 
-Concursul naţional de chimie  ,, Petru Poni,,(2 premii I la etapa 
judeţeană şi 2 menţiuni la etapa naţională – clasa a IX-a) 
-Concursul naţional ,,Tradiţii de iarnă”(2 premii I , 1 premiu II şi 
2 menţiuni înv. primar ).  
-Concursul de religie „Bucuria de a fi creştin” ( 3 premii I, 2 
premii III şi 2 menţiuni)  
-Concursul naţional - Let`s do it Romania! 

5 

Modul în care unitatea 
de învăţământ sprijină 

şi încurajează 
dezvoltarea personală 
a elevilor şi motivaţia 
acestora în învăţare 
(consiliere, orientare 

şcolară, asistenţă 
individualizată), 

respectând principiile 
educaţiei incluzive şi 

asigurarea egalităţii de 
şanse 

 
Calificativ: BINE 

 

Există reglementări care ajută la menţinerea ordinii în 
unitatea de învăţământ, la conservarea patrimoniului acesteia 
şi care le dau elevilor sentimentul de deplină siguranţă? 
La nivelul unităţii şcolare există un cod de conduită pentru 
întregul personal şi pentru elevi, cod de conduită care îi 
încurajează să adopte un comportament civilizat în toate 
împrejurările. Codul de conduita a fost avizat în Consiliul de 
administraţie din data de 10.09.2013.    
Comisia pentru combaterea violenţei în şcoală (Decizia nr. 22 din 
10.09.2013) îşi desfăşoară activitatea la nivelul unităţii de 
învăţământ conform obiectivelor propuse în cadrul Planului 
operaţional minimal privind reducerea fenomenului violenţei în 
mediul şcolar. Cazurile de violenţă sunt reduse şi rezolvate în 
totalitate la nivelul unităţii şcolare. 
Unitatea de învăţământ are un dosar personal al fiecărui elev şi îl 
completează ritmic cu informaţii relevante pentru dezvoltarea 
personală a acestuia. 
După absolvire instituţia de educaţie are o bază de date completă 
care conţine informaţii  despre evoluţia şcolară a absolvenţilor, 
precum şi despre integrarea lor socială. Toţi absolvenţii claselor a 
VIII a îşi continuă studiile liceale, iar absolvenţii claselor a XII a 
în majoritate se angajează, un număr redus continuându-şi studiile 
universitare sau terţiare. 
Strategiile educaţionale facilitează un nivel înalt de implicare a 
elevilor în ceea ce reprezintă o contribuţie pozitivă la dezvoltarea 
personală. Unitatea de învăţământ consiliază şi comunică eficient 
cu elevii şi părinţii. 
Prin politicile, strategia şi planurile operaţionale proprii  
furnizează unitatea de învăţământ consultanţă elevilor, le 
acordă posibilitatea de a lua decizii şi îi sprijină atunci când îşi 
hotărăsc viitorul? 
Din analiza documentelor comisiei diriginţilor s-au constat 
următoarele:  
 există plan managerial al coordonatorului de proiecte şi 
programe educative   
 există planificări calendaristice pentru toate clasele; 
 s-a întocmit raportul activităţii  educative  pentru anul şcolar 
2012-2013;  
tematica activităţilor educative pentru anul şcolar 2013-2014, la 

-Cuprinderea în 
Regulamentul de ordine 
interioară, a prevederilor  
care definesc codul de 
conduita 
 
-Existenţa unui psiholog 
al unităţii şcolare 
 
-Colaborarea  eficientă cu 
CJRAE privind 
consilierea si orientarea 
şcolară a elevilor. 
 
-Păstrarea legăturii dintre 
şcoală şi elevi după 
absolvirea acestora, 
continuarea urmăririi 
evoluţiei  lor  în timp şi a 
integrarii lor sociale. 
 
-Includerea în proiectele 
educative şi a elevilor cu 
probleme şcolare, în 
vederea motivării şi 
responsabilizării 
acestora. 
 
-Implicarea elevilor în 
organizarea activităţilor 
extraşcolare, a orelor de 
dirigenţie, identificarea 
problemelor şi soluţiilor 
pentru rezolvarea 
acestora; 
-Analiza propunerilor 
făcute de elevi şi punerea 
lor în practică în limita 
respectării legislaţiei în 
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nivel de şcoală 
■Acordarea de responsabilităţi  elevilor 
Exista Consiliul Şcolar al Elevilor 
Elevii din consiliile claselor îşi expun sincer opiniile şi se 
implică în rezolvarea sarcinilor propuse spre rezolvare. 
Are unitatea de învăţământ uni program de activităţi 
extracurriculare, particularizat conform   specificului  şcolii, 
intereselor şi nevoilor elevilor? 
Şcoala dezvoltă multe programe şi proiecte educative (interne, 
în parteneriat, judeţene) pe diferite componente ale educaţiei: 
civism, ecologie, multiculturalitate, intercunoaştere, sănătate, 
media,  activităţi caritabile etc. 

vigoare;  
-Comunicarea 
rezultatului analizei 
propunerilor şi motivarea 
neaplicării unor soluţii/ 
propuneri. 
Includerea Consiliului 
Şcolar al Elevilor în 
luarea deciziilor privind 
activităţile şcolare şi 
extraşcolare. 

6 

Relatiile 
unităţii de învăţământ 

cu părinţii şi 
cu comunitatea locală 

 
Calificativ: BINE 

 

A fost evaluat modul in care unitatea scolara incurajeaza părinţii 
să se implice educaţia copiilor si modul in care ea utilizeaza 
contibutiile parintilor. De asemenea, a fost evaluat si modul in 
care se realizeaza schimbul de informatii intre parinti si unitatea 
de invatamant, coroborat cu modul in care raspund parintii la 
cerintele institutiei de educatie. 
Sursele  de  informare  consultate: 
-  Discuţii cu directorul scolii  
- Discutii cu un grup esantion de parinti reprezentand fiecare clasa 
din scoala 
-  Chestionare pentru parinti, conform anexei 8 a regulamentului 
-  Discutii cu privire la contactele/dialogul profesor-parinte  
-  Carnetele de note ale elevilor 
- Alte documente si materiale informative din unitatea scolara ce 
privesc legaturile scolii cu comunitatea locala.  
- Discutii cu reprezentantii autoritatii publice locale, Primarul 
localitatii. 
Criterii: 
-Cât de  eficient  comunică  unitatea  şcolară  cu  părinţii? 
-Sunt părinţii  implicaţi  în  managementul  unităţii  şcolare? 
-Ce face institutia pentru a imbunatati legaturile cu 
comunitatea. 
Constatări: 
Comunicarea unitatii scolare cu parintii se face in mod direct prin 
discutii cu directoriil scolii, diriginti/profesori, in cadrul orelor de 
consultatii/sedinte cu parintii, precum si prin instiintari scrise sau 
verbale conform regulamentului. Comunicarea se realizeaza ori 
de cate ori este nevoiei sau se solicita acest lucru, din partea 
ambelor parti, scoala sau parinti. 
In urma interviului avut cu parinti scolii si analizarea 
chestionarelor pentru acestia, de catre membrii echipei de 
inspectori scolari areiesit ca activitatea comunicarii scoala-parinte 
se realizeaza, in general, constant. Cu toate acestea exista si situatii 
cand parintii recunosc ca au o legatura precara cu scoala chiar daca 
ştiu de oportunitatea sau necesitatea de a lua legătura cu dirigintele 
în ceea ce priveşte situaţia şcolară a copiilor lor. Sunt parinti care 
vin constant la intalnirea cu scoala dar  si parinti care nu se
intereseaza de situaţia şcolară a copiilor lor. 
Atunci când exista probleme de indisciplină, conducerea şcolii a 
încercat medierea şi rezolvarea lor în interiorul şcolii, evitându-se 
pe cat cat posibil, extinderea lor . Corespondenţa cu familia se 
realizeaza rapid, aceasta fiind informata in timp util de eventualele 
sancţiuni ce s-au dat elevilor cu probleme de învăţătura, 
comportamentale sau absenteism. 
Nu au fost semnalate probleme deosebite sau grave in scoala,  cele 
inerente activitatii scolare fiind rezolvate la nivelul institutiei. De 
asemenea, nu exista situatii ramase nesolutionate.  
În urma analizări documentelor şcolare, situatia se prezinta astfel:  
Activitatea şcolii este ancorată în realităţile locale existând un 
permanent contact cu institutiile locale. De asemenea institutia 
Primariei, confirma prin vocea domnului Primar al localitatii, ca 

Iniţierea şi desfăşurarea 
unor proiecte educative 
care vizează copiii 
proveniţi din familiile cu 
o situaţie materială 
precară, inclusiv 
consiliere psihologică a 
acestora. 
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scoala este o prioritate in cadrul interesului local, acesta 
exprimandu-si neconditionat ajutorul pentru scoala. 
Planul managerial, prevede pentru anul şcolar in curs, printre 
altele: 
-Parteneriate cu mass-media şi alte instituţii; 
-Sprijinirea comunităţii locale în dezvoltarea unor programe de 
interes pentru şcoală ; 
-Întâlniri periodice cu părinţii, în vederea orientării şcolare; 
-Antrenarea elevilor în activităţi ale comunităţii locale, 
voluntariat. 
-Identificarea nevoilor de formare şi educaţie ale comunitãţii 
locale şi posibilitatea 
satisfacerii acestor nevoi ; 
-Informarea eventualilor beneficiari de activităţile de formare 
iniţială şi continuă oferita de 
instituţia şcolarã ; 
-Întâlniri periodice cu reprezentanţii Consiliului Local, agenţi 
economici în vederea orientării şcolare; 
-Programe de perfecţionare a cadrelor didactice, de formare 
continuă; 
-Organizarea unor echipe necesare pentru elaborarea şi 
implementarea proiectelor.  
In ceea ce priveste activitatea extracurriculara, precum si 
CDS/CDL, pot fi amintite ca activitati desfasurate pana in prezent: 
„Ziua limbilor straine”-la ciclul gimnazial 
„Balul bobocilor”-la ciclul liceal 
„Carnavalul Toamnei”-la ciclul primar 
Cu privire la oferta/adaptarea CDS/CDL, situatia pentru anul 
scolar in curs se prezinta: 
TIC- pentru clasele mici 
Industria alimentara-clasele IX-X 
Industria textila-pielarie-clasele XI-XII 
În ceea ce priveşte contribuţia părinţilor la sporirea resurselor 
şcolare, Comitetul de Parinti este cel care avizeaza acest lucru, 
propunand suma de 1 ron/luna/elev, cu caracter facultativ. 

7 

Atitudinea elevilor 
faţă de educaţia 

pe care le-o furnizează 
unitatea de 
învăţământ 

 
Calificativ: BINE  

A fost evaluat modul in care atitudinea elevilor fata de invatatura, 
fata de comunitatea scolarasi fata detot ceea ce le furnizeaza 
institutia de educatie, pentru a decide daca ei contribuie pozitiv la 
procesul de invatare.  
Sursele de informare consultate: 
- Statistici privind frecvenţa, comportamentul şi notele elevilor. 
 - Rezultatele la testările stabilite de unitatea şcoală, la examenele 
naţionale şi la concursuri. 
 - Participarea elevilor la activităţile facultative. 
 - Discuţii cu profesorii, elevii şi personalul unităţii şcolare. 
 - Observarea comportamentului elevilor în clasă şi în afara clasei, 
atitudinea lor faţă de 
învăţătură şi relaţiile dintre ei. 
 - Chestionare. 
Criteriile 
-Care este atitudineaelevilor fata de invatatura? 
-Sunt elevii doritori sa-si asume responsabilitati sau raspund la 
chemarile şcolii ? 
-Ce face institutia pentru a eficientiza relatia profesor-elev-
scoala. 
Constatări: 
In urma analizarii rezultatelor chestionarelor si a discutiilor libere 
purtate cu elevi ce au reprezentat fiecare clasa/ciclu scolar, a 
reiesit ca atitudinea acestora fata de scoala si cadrele didactice 
este foarte buna. 
Elevii îşi doresc să fie antrenaţi în activităţi şcolare şi extraşcolare, 
nu toti manifestă spirit de iniţiativă dar raspund la chemarile 
scolii. Ei fac apel la sprijinul profesorilor, pe care, in general, îl 

-încurajarea participării 
elevilor la proiecte 
extraşcolare, la competiţii 
şi concursuri pe diferite 
discipline; 
-diversificarea metodelor 
de predare-învăţare-
evaluare pentru 
antrenarea elevilor în 
lecţii, pentru stimularea 
motivaţiei pentru 
învăţare; 
-realizarea unor activităţi 
remediale pentru elevii 
care îsi însuşesc 
insuficient noţiunile sau 
au 
dificultăţi în dobândirea 
cunoştinţelor 
-măsuri ferme faţă de 
elevii care absentează sau 
care nu au comportament 
civilizat. 
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primesc, pentru realizarea sarcinilor de lucru mai dificile. Sunt si 
cazuri, conform chestionarelor, cand acest lucru nu se realizeaza.  
Tot din chestionare reiese faptul ca: 

  nu la toate clasele şi la toate disciplinele se lucrează diferenţiat. 
 la discipline importante precum lb.romana si matematica, lipsesc 

manuale. 
 nu toti copii fac sau cunosc daca fac disciplina optionala. 
 elevii cu rezultate f. slabe la invatatura nu beneficiaza de sprijin 

suplimentar.  
 nu toţi elevii se simt apreciaţi de dascălii lor, nu sunt încurajaţi 

suficient de des, aşa cum afirmă ei. 
Relaţiile dintre elevi, la nivelul claselor, sunt fireşti, normale, însă, 
la nivelul şcolii se mai ivesc şi 
conflicte. Elevii afirmă că primesc un volum suficient de mare de 
teme, dar mulţi dintre ei nu le rezolvă, se 
mulţumesc cu ce acumulează în clasă. În general, elevii sunt 
mulţumiţi de oferta de pregătire profesională a şcolii. Cei din 
clasele mai mici isi doresc sa continue studiul in acesta scoala. 
Scoala este implicata in urmatoarele proiecte: 

 „Prevenind ne aparam viata” (in parteneriat cu Sc.28 din Galati si 
Sc.”Gh.Nicolau” si Neamt 

 „Asa cum traim”(in parteneriat cu Politia) 
 „ Voluntar pentru natura”- „Tineretul din Romania in miscare” (in 

parteneriat cu D.J.T.S.) 
 ”Istoria noastra vazuta prin ochii cititorilor romani”(in parteneriat 

cu Sc.”Mihai Vitezul”) 
 „Sarbatorile copilariei”(in parteneriat Biserica si Politia) 

8. Constatări / aprecieri şi recomandări pentru fiecare disciplină inspectată: 
Nr. 
crt. 

Disciplina  
şi calificativul 

acordat 

Constatări / Aprecieri Recomandări 

 INVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 
 Disciplina:  

Învătământ 
preşcolar 
 
Calificativ: BINE 

 

1. Este corespunzător proiectul unităţii de învăţare 
elaborat de cadrele didactice?  
Documentele de proiectare calendaristica sunt elaborate 
conform cerintelor curriculumului national;  pe teme 
anuale de studiu şi proiecte tematice, cu subteme 
săptămânale. 
Proiectele didactice contin obiectivele operationale 
relevante  si realizabile. De asemenea, modalitatile de 
verificare a realizarii obiectivelor sunt clare, 
comportamentele vizate fiind usor observabile.  
2. Sunt testele şi evaluările în concordantă cu 
curriculumul instituţiei de educaţie şi sunt ele folosite 
pentru a înlesni planificarea curriculumului? 
Evaluarea iniţială vizează domeniile de dezvoltare a 
copiilor. Cadrele didactice elaborează instrumente de 
evaluare (fişe de lucru individual, fişe de observare a 
comportamentelor), mijloacele de realizare sunt în acord 
cu nivelul de vârstă şi de dezvoltare a copiilor.  
Evaluarea   initiala s-a realizat prin desfasurarea de 
activitati, jocuri, aplicarea de probe orale, scrise, practice, 
probe desfasurate atat in activitatile de grup, individuale si 
frontale.Probele de evaluare initiala au fost aplicate pe 
parcursul  primelor doua saptamani ale anului scolar si 
comportamentele urmarite au fost stabilite pe domenii de 
dezvoltare: (limba si comunicare,stiinta, om si societate , 
estetic creativ , psiho-motric.) Înregistrarea datelor 
evaluării iniţiale se realizează în fişa de evaluare 
individuală propusă de M.E.N. care, alături de fişele de 
lucru, rezultatele copiilor, lucrări ale acestora, formează 
portofoliul individual de evaluare. 
Concluziile desprinse in urma evaluarilor initiale au fost 

Fişele de evaluare iniţială şi 
sumativă vor fi semnate de 
părinţi ca dovadă a faptului 
ca au luat cunoştinţă de 
nivelul de dezvoltare a 
copilului. 
Termen: decembrie 2013 
-Folosirea jocului ca 
modalitate de activitate 
didactica; 
-folosirea metodelor de 
grup,activ –participative  
Termen: permanent. 
-Valorificarea situaţiilor de 
învăţare generate de copii. 
Termen: permanent. 
-Abordarea integrata a 
activitatilor  pe tot parcursul 
zilei ; 
Termen: permanent. 
-Afisarea produselor 
copiilor în spaţiul 
educaţional; 
-corelarea activitatilor 
statice cu cele dinamice. 
Termen: permanent. 
-Participarea cadrelor 
didactice la cursuri de 
dezvoltare profesională. 
Termen: semestru II al 
anului şcolar 2013 
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puncte de reper pentru stabilirea coordonatelor esentiale 
ale activitatii viitoare, a obiectivelor, a strategiilor 
adecvate, pentru eficienta procesului instructiv-educativ 
viitor, care se oglindeste in planificarea semestriala. 
3. Folosesc cadrele didactice strategii didactice 
corespunzătoare?  
Activităţile propuse copiilor sunt, în majoritate, de tip 
integrat. Strategia didactica imbina metode clasice si 
moderne, centrate pe copil.  
Educatoarele  acordă o atenţie egală celor trei categorii de 
activităţi (activităţi pe domenii experienţiale, activităţi 
liber alese de copii, activităţi de dezvoltare personală) şi 
generează situaţii de învăţare conform tematicii propuse. 
Pe parcursul demersului didactic sunt vizate, într-un mod 
echilibrat, domeniile experienţiale.  
Copiii sunt implicaţi în activităţi variate, stimulative, 
interesante. Metodele de învăţare utilizate de personalul 
didactic se înscriu  în mod preponderent in categoria celor 
tradiţionale.Doamnele educatoare au permanent in 
obiectiv individualizarea invatarii, adreseaza intrebari 
ajutatoare, dau sarcini diferentiate, incurajand  obtinerea 
performantei.  
Cadrele didactice dau dovadă de creativitate în proiectarea 
şi desfăşurarea activităţilor didactice, de cunoaşterea 
specificului educaţiei timpurii. 
4.Folosesc cadrele didactice resursele în mod 
corespunzător?  
Strategiile didactice aplicate îmbină într-un mod eficient 
resursele materiale existente cu metode didactice ce 
aparţin atât registrului tradiţional cât şi modern. 
Cadrele didactice dau dovadă de creativitate şi flexibilitate 
în conducerea şi desfăşurarea activităţilor din grădiniţă. 
Realizează şi selectează materiale didactice potrivite cu 
proiectarea  tematica  şi sarcinile  didactice  propusă 
copiilor. 
Grădiniţele  oferă o atmosferă calda, prietenoasa, 
apropiată copiilor. Întrega activitate din gradinita are în 
centrul copilul cu preocupărilor  şi interesele  lui. 
5. Este managementul clasei corespunzător?  
Educatoarele dezvoltă relaţii apropiate cu copiii, le 
creează un mediu propice  în care aceştia experimenteaza, 
se exprima  si se dezvolta. Ambientul gradinitei este 
corespunzator si sigur pentru realizarea procesului 
instructiv-educativ, in concordanta cu  cerintelor 
curriculumului educational. 
Mediul educaţional poarta amprenta cadrelor didactice,  
respectată standardele de calitate şi funcţionalitate,  fiind 
apropiat copiilor prin tematică, coloristică. 
6. Care este impactul cursurilor de formare la care au 
participat profesorii asupra ameliorării demersului 
didactic?  
Cadrele didactice manifestă dorinţă de  progres 
profesional, se straduiesc prin studiu individual, desi sunt 
necalificate.    

 INVĂŢĂMÂNT PRIMAR 
 Disciplina:  

Învăţământ primar 
(limba şi literatura 
română, 
comunicare în 
limba română, 
matematică, 
matematică şi 
explorarea 

La nivel conceptual – proiectiv se respectă Curriculumul 
Naţional pentru fiecare disciplină/ clasă, planificările 
anuale si semestriale fiind realizate în concordanţă cu 
acesta şi respectând cerinţele actuale.  
În proiectarea şi desfăşurarea  lecţiilor, metodele şi 
procedeele, mijloacele şi materialele didactice au fost  
corespunzător folosite,  facilitând însuşirea cunoştinţelor, 
înţelegerea noţiunilor, formarea şi exersarea deprinderilor; 
predomină, însă, strategiile clasice de învăţare. La clasele 

Atenţie sporită la 
proiectarea unităţilor de 
învăţare - să se reevalueze 
resursele de timp 
(alocarea unui număr mai 
mic de ore), o mai bună 
corelare a conţinuturilor din 
punct de vedere tematic. 
O mai mare preocupare 
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mediului) 
 
Calificativ: BINE 

 

simultane, a fost realizată corect îmbinarea formelor de 
organizare a colectivului de elevi şi activităţilor. 
Cadrele didactice care predau la clase simultane au 
demonstrat că stăpânesc şi aplică tehnicile de lucru 
specifice predării în condiţii simultane, cu excepţia unei 
învăţătoare. 
Spaţiu de lucru este organizat corespunzător, lucrările şi 
portofoliile elevilor sunt afişate la loc vizibil. 
Elevii au relaţii de cooperare cu învăţătorii lor, au un 
comportament adecvat, dovedesc o bună colaborare între 
ei atât în activităţile frontale, cât şi în cele de grup.   
Temele pentru acasă  sunt verificate periodic. 
La nivel de comisie s-a întocmit Planul managerial pentru 
anul şcolar 2013/2014, care stabileşte ţintele/ obiectivele 
generale/ specifice/ termen de realizare şi s-a stabilit  
Programul activităţilor metodice. Sunt planificate activităţi 
extracurriculare la nivelul ciclului primar. 

pentru diversificarea 
situaţiilor de învăţare şi 
folosirea mijloacelor 
moderne în procesul 
didactic. 
Asigurarea caracterului 
ludic al activităţilor  
specifice claselor 
pregătitoare/ claselor I şi  
realizarea unor  corelaţii 
interdisciplinare. 
Realizarea unui echilibru 
între activităţile de învăţare 
ce necesită aplicarea unui 
algoritm şi cele care vizează 
stimularea gândirii creative. 
Diferenţierea şi 
individualizarea instruirii pe 
parcursul orelor.  
Elaborarea de curriculum 
adaptat pentru elevii cu 
deficienţe de învăţare. 
Responsabilizarea unor elevi 
faţă de realizarea sarcinilor 
de lucru pentru acasă. 
Se recomandă iniţierea unui 
Plan operaţional, la nivelul 
ciclului primar, cu măsuri de 
optimizare a învăţării la 
elevi şi măsuri remediale 
concrete stabilite în urma 
aplicării testelor iniţiale.     
Monitorizarea evaluării 
formative a elevilor, cu 
precizarea greşelilor 
frecvente şi a măsurilor de 
ameliorare. 

  INVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL şi LICEAL 

I. Aria curriculară LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
1 Disciplina:  

LIMBA ŞI 
LITERATURA 
ROMÂNĂ 
 
Calificativ: BINE 
 

Planificările anuale şi cele semestriale sunt în concordanţă 
cu planul cadru şi programa şcolară, cu respectarea 
rubricaţiei specifice. Proiectarea unităţilor de învăţare este 
judicios realizată, prin corelarea componentelor actului 
didactic, a strategiilor de predare şi de invăţare. 
Corectitudinea întocmirii acestor documente demonstrează 
interesul celor trei profesoare pentru formarea continuă. 
Lecţiile realizate de profesorii de limba şi literatura 
română asistaţi s-au remarcat prin respectarea conţinutului 
ştiinţific, iar din punct de vedere metodic, s-au folosit 
strategii diversificate, metode activ- participative. 
Sarcinile de învăţare au fost variate, multe dintre acestea 
constituind un pretext pentru verificarea noţiunilor predate 
anterior. Întotdeauna activitatea frontală a fost bine 
îmbinată cu cea individuală şi în grupe. Temele elevilor 
sunt atent corectate, prin interactiune. Cadrul activităţilor 
didactice a fost antrenant, iar tonul şi atitudinea doamnelor 
profesoare au fost mobilizatoare. 
Evaluarea elevilor s-a realizat permanent cu metode şi 
tehnici diversificate, aplicate în funcţie de nivelul claselor. 
Notarea a fost obiectivă şi corectă, nota obţinută fiind 
argumentată 
Lecţiile asistate s-au remarcat prin pregătirea resurselor 
materiale şi a mijloacelor necesare. 

-cele trei profesoare 
dovedesc reale calităţi 
metodice şi ştiinţifice, 
vocaţie pedagogică, 
autoexigenţă, 
conştinciozitate, rigoare şi 
creativitate. 
-se recomandă o mai atentă 
gestionare a timpului alocat 
fiecărei etape a lecţiei, 
momentelor de feedback şi a 
celor de evaluare finală. 
-se recomandă antrenarea 
tuturor elevilor în toate 
secvenţele lecţiei ; 
- având în vedere nivelul 
scăzut al performantelor 
obţinute la Evaluarea 
Naţională, -se recomandă 
organizarea unor ore 
suplimentate de pregătire 
remedială  cu elevii clasei a 
VIII a. 
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Elementele de noutate au fost introduse gradat, ţinând cont 
de cunoştinţele anterioare şi de corelarea interdisciplinară 
a cunoştinţelor. De asemenea, s-au respectat 
particularităţile de vârstă şi cele psihologice ale elevilor. 
Relaţia profesor- elev şi elev–elev este  bună, lucru care a 
fost dovedit prin caracterul dinamic al activităţilor. 
Doamnele profesoare au dovedit o bună cunoaştere a 
particularităţilor de vărstă şi individuale ale elevilor, în 
funcţie de acestea stabilindu-şi tehnicile de lucru optime şi 
diferenţiate. 

2 Disciplina:  
LIMBI MODERNE 
 
Calificativ:  
BINE 
 

Atât  la  limba  franceză, la limba  engleză ,  cât  şi la  
limba  germană, planificarea şi proiectarea  didactică sunt  
riguros realizate şi respectate. Activităţile desfăşurate sunt 
variate şi răspund  nevoilor de dezvoltare a tuturor  
deprinderilor de   comunicare. Activităţile asistate se  
remarcă printr.o foarte  bună organizare, cu etape logic şi 
gradat parcurse.Prezentarea  noilor conţinuturi are  un 
caracter  interactiv  iar elevii  sunt implicaţi în activităţi 
diverse, stimulaţi  să participe la ore.Elevii sunt solicitaţi 
în funcţie  de particularităţi  şi în funcţie de  niverul  de  
pregătire, sunt  încurajaţi  şi  corectaţi cu  tact. 
Se  insistă pe competenţa  de  producerea şi receptarea  
mesajelor orale. 
În fixarea cunoştinţelor   se  folosesc  fişe de lucru,  
material  didactic  auxiliar  şi  elevii manifestă în 
permanenţă interes  pentru  a.şi înbogăţi  cunoştinţele  de  
limbă străină. 

- Cadrelor  didactice  să 
studieze în continuare  
literatura de  specialitate  
pentru  a.şi  perfecţiona 
continuuu  metodele  
didactice, implic area 
elevilor  în activităţi  
individuale, folosirea  
metodelor moderne, 
insistarea  asupra  repetării 
orale  a  structurilor noi, 
astfel încât să-şi dezvolte 
competenţa de producere de 
mesaje, iar structurile să fie 
exersate până la completa 
lor interiorizare de către 
elevi 
-Implicarea  la oră  a 
majorităţii  elevilor 
-Procurarea  şi folosirea  
mijloacelor  audio  video 
-Realizarea  de  sarcini  
individualizate  -  
diferenţiate 
-Evaluarea activităţii  
elevilor la  ore  în funcţie  de  
participarea  lor activă. 

II. Aria curriculară MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 
1 Disciplina: 

MATEMATICĂ 
Calificativ: BINE 

Constatări/ Aprecieri: 
1.Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 
Planificarea şi proiectarea activităţii didactice este 
realizată în conformitate cu noua metodologie de aplicare 
a curriculum-ului. Elementele de conţinut, strategiile 
didactice şi de evaluare sunt în concordanţă cu obiectivele 
lecţiei şi cu potenţialul de învăţare al elevilor din această 
şcoală. Domnii profesori demonstrează creativitate în 
conceperea lecţiilor şi lucrează diferenţiat atunci când este 
cazul. 
2. Desfăşurarea activităţii didactice 
Domnii profesori  demonstrează o bună pregătire 
metodică şi ştiinţifică. Limbajul este simplu, clar, adaptat 
nevoilor de învăţare ale elevilor. Conţinutul ştiinţific a 
respectat cuantumul prevăzut de programa şcolară. 
Aplicaţiile sunt ordonate progresiv din punct de vedere al 
dificultăţii acestora şi susţin buna înţelegere a noţiunilor 
teoretice. Tema pentru acasă este echilibrată şi în strânsă 
legătură cu activitatea desfăşurată la clasă. 
3. Autoevaluarea  
Domnii profesori se autoevaluează într-un mod realist, 
evidenţiind atât punctele tari ale lecţiei cât şi cele slabe. 
Toţi au manifestat deschidere şi receptivitate la 
observaţiile şi îndrumările inspectorului de specialitate. 
4. Evaluarea activităţii elevilor 
Elevii sunt atenţi, activi şi se implică în buna desfăşurare a 

-utilizarea metodelor 
interactive, de dinamizare a 
grupului , în vederea 
creşterii interesului elevilor 
pentru studiul matematicii 
-utilizarea, ca metodă de 
evaluare, a autoevaluării şi a 
interevaluării. 
-justificarea notării elevilor 
 -proiectarea mai riguroasă a 
timpului solicitat de 
parcurgerea fiecărei etape a 
demersului didactic. 
-d-nii profesori trebuie să 
lucreze mai multe exerciţii 
în clasă şi să corecteze tema 
la tablă 
-la finalul capitolului să 
rezolve şi exerciţii cu un 
grad mai ridicat de 
complexitate 
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lecţiei. Aceştia colaborează cu profesorul şi între ei pentru 
rezolvarea sarcinilor de lucru. 
Este utilizată atât evaluarea formativă cât şi cea sumativă, 
la fiecare sfârşit de capitol. 
5. Mediul educaţional 
Locul de desfăşurare al lecţiei precum şi resursele 
materiale ale şcolii sunt propice desfăşurării activităţilor 
instructiv educative. 

2 Disciplina: FIZICĂ 
 
Calificativ: BINE 
 

1. Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 
Proiectarea activităţii didactice s-a realizat conform 
programei şcolare şi planificării calendaristice. 
Proiectarea activităţii de predare–învăţare-evaluare 
include metode şi strategii didactice diverse, precum: 
conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, demonstraţia, 
problematizarea, dovedind creativitate şi permiţând 
tratarea diferenţiată a elevilor clasei. 
2.Desfăşurarea activităţii didactice 
Activitatea didactică asistată a fost realizată în 
concordanţă cu planificarea şi proiectarea didactică. 
Doamna profesoară a demonstrat o foarte bună pregătire 
de specialitate şi metodică. Informaţiile transmise elevilor 
au fost corecte,clare, accesibile, adaptate nivelului clasei. 
A folosit metode activ-participative, a colaborat 
permanent cu elevii, încurajându-i să participe la lecţie, 
coordonându-le permanent activitatea şi stimulându-le 
interesul pentru activitatea realizată. A integrat elemente 
de evaluare, realizând evaluarea formativă şi completarea 
fişelor de lucru. 
3. Evaluarea activităţii elevilor  
Elevii au participat la toate momentele lecţiei şi au dovedit 
responsabilitate în realizarea sarcinilor primite. Ei au 
colaborat permanent cu profesorul clasei, deşi nivelul 
clasei este mediu, gradul de utilizare al cunoştinţelor, 
deprinderilor şi aptitudinilor fiind bun. 
Evaluarea rezultatelor s-a făcut în mod corect, la sfârşitul 
orei, profesorul a comunicat şi a motivat notele acordate 
elevilor. 

-preocuparea permanentă 
pentru perfecţionarea 
metodico-ştiinţifică; 
-încurajarea activităţilor de 
grup şi a muncii de echipă; 
-îmbinarea în cadrul lecţiilor 
a mijloacelor clasice cu cele 
moderne, aplicarea fişelor 
de lucru şi a experimentului 
de laborator. 

3 Disciplina: 
CHIMIE 
 
Calificativ: BINE 
 
 
 

1. Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 
Planificarea calendaristică este corect întocmită, în 
concordanţă cu curriculum-ul naţional, particularizată în 
funcţie de specificul şcolii şi nevoile elevilor. Planificarea 
a fost realizată pe unităţi de învăţare, , fiind prevăzute atât 
teme care implică organizarea unor lucrări practice de 
laborator cât şi teme care prevăd utilizarea resurselor TIC 
în activităţile cu elevii. 
2.Desfăşurarea activităţii didactice 
Lecţia asistată s-a caracterizat prin rigoare ştiinţifică, 
utilizarea strategiilor clasice şi moderne de lucru cu elevii, 
generarea unui climat motivant în clasă. Momentele 
instrucţionale s-au derulat într-o succesiune logică, 
îmbinându-se noţiunile noi cu cele deja cunoscute care au 
fost reactualizate şi sistematizate. Toate lecţiile s-au 
desfăşurat în laboratorul de chimie, asigurând o integrare a 
mijloacelor de învăţământ cu noţiunile predate, astfel încât 
s-a realizat o bună fixare a cunoştinţelor. 
În timpul orelor s-a creat un climat propice studiului, o 
atmosfera relaxată de conlucrare între profesor şi elevi, 
folosindu-se un ton adecvat în comunicare. 
 3. Evaluarea activităţii elevilor 
Evaluarea rezultatelor s-a făcut în mod corect, iar la 
sfârşitul orei profesorul a comunicat şi a motivat notele 
acordate elevilor. 

-preocuparea permanentă 
pentru perfecţionarea 
metodico-ştiinţifică; 
-încurajarea activităţilor de 
grup şi a muncii de echipă; 
-detalierea sarcinilor 
individuale ale elevilor. 

3 Disciplina:  
BIOLOGIE 

1. Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 
Planificarea calendaristică este corect întocmită, în 

Se recomandă să se continue 
activitatea de recapitulare 
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Calificativ: BINE 
 

concordanţă cu curriculum-ul naţional, particularizată în 
funcţie de specificul scolii şi nevoile elevilor. Planificarea 
a fost realizată pe unităţi de învăţare, fiind prevăzute atât 
teme care implică organizarea unor lucrări practice de 
biologie cât şi teme care prevăd utilizarea resurselor TIC 
în activităţile cu elevii. 
2.Desfăşurarea activităţii didactice 
Demersul didactic s-a desfăşurat conform proiectării 
didactice. Domnul profesor demonstrează o bună pregătire 
de specialitate, rigoare ştiinţifică şi mult tact pedagogic, 
reuşind să creeze un mediu propice activităţii de predare – 
învăţare – evaluare şi să antreneze toţi elevii la lecţie. În 
cadrul lecţiei îmbină forme de activitate frontală şi pe 
grupe. Utilizează metode de predare clasice dar şi 
moderne, centrate pe nevoile şi interesele elevilor (metoda 
ciorchinelui, metoda eu vreau, ştiu şi pot). Se remarcă 
atmosfera de respect reciproc şi buna comunicare dintre 
profesor şi elevi. 
3. Evaluarea activităţii elevilor 
Din analiza cataloagelor se observă notarea ritmică 
realizată de profesor. 
Din analiza portofoliului profesorului se remarcă faptul că 
au fost aplicate teste iniţiale, teste curente însoţite de 
barem de corectare şi notare. Notarea este obiectivă, 
profesorul motivând elevilor notele acordate. 

sistematică a materiei la 
clasa a VI-a în vederea 
pregătirii Evaluării 
Naţionale la clasa a VI-a, 
care se susţine şi la 
disciplina biologie. 

III. Aria curriculară OM ŞI SOCIETATE 
1 Disciplina: 

GEOGRAFIE 
 
Calificativ: BINE 
 

-proiectarea şi planificarea activităţilor didactice asistate; 
-corelarea dintre proiectarea şi realizarea activităţilor 
didactice; 
-tonul, gesturile, mimica doamnelor profesoare în timpul 
activităţilor didactice asistate; 
-lucrul cu harta, cu atlasul, cu manualul; 
-stilul de lucru, claritatea explicaţiilor; 
-accesibilitatea conţinuturilor transmise, funcţie de 
particularităţile de vârstă ale elevilor. 

-realizarea diferenţiată a 
activităţilor didactice; 
-participarea tuturor elevilor 
la activităţile didactice; 
-realizarea lucrului în 
echipă, lucrului individual; 
-utilizarea suporturilor 
cartografice pentru 
evaluarea cunoştinţelor 
dobândite; 
-utilizarea resurselor 
materiale audio-vizuale în 
realizarea lecţiilor. 

2 Disciplina: 
ISTORIE 
 
Calificativ: BINE 
 

Documentele de planificare şi proiectare sunt elaborate 
conform metodologiei în vigoare.  Există coordonare între 
componentele actului didactic. Sunt corelate în mod 
armonios toate elementele implicate în acest act 
educaţional. Activităţile desfăşurate au pus în evidenţă 
nivelul de pregătire ale cadrelor didactice, competenţele 
profesionale şi abilităţile didactice pe care le posedă. S-au 
folosit metode variate de lucru, s-a stimulat interesul 
cognitiv al elevilor, s-a desfăşurat o evaluare permanentă a 
cunoştinţelor dobândite de elevi stimulaţi permanent să se 
implice mai mult. 

Utilizarea unor forme şi 
metode diferite de evaluare.  
Notarea să furnizeze 
informaţii despre modul în 
care elevii să-şi 
îmbunătăţească învăţarea şi 
să-şi dezvolte competenţele 
specifice disciplinei. 
Să se stimuleze într-o mai 
mare măsură exprimarea 
unor puncte de vedere 
personale, a unor opinii şi 
păreri de către elevi, 
contribuind în felul acesta la 
dezvoltarea vocabularului 
acestora şi la formarea unor 
abilităţi de de argumentare. 

IV. Aria curriculară EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
1 Disciplina:  

EDUCAŢIE 
FIZICĂ ŞI SPORT 
 
Calificativ: BINE 
 

1.1. Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 
 Planificarea activităţii didactice în cazul cadrelor didactice 

inspectate s-a realizat pe baza  documente cerute de către 
metodologia actuală: 

- eşalonarea anuală a unităţilor de învăţare 
- planul calendaristic 
- proiectarea unităţilor de învăţare 

 Cadrele didactice să acorde 
o maximă atenţie tipului, 
calităţii şi diversităţii 
strategiilor didactice 
utilizate în lecţie. 
 Să se insiste pe utilizarea 

strategiilor mixte, a celor 
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 Primele  două documente se regăsesc atât la dosarele 
comisiilor metodice, cât şi în portofoliile cadrelor 
didactice consiliate.  
 Al treilea document se regăseşte in portofoliile cadrelor 

didactice. 
 Proiectarea activităţii didactice a fiecărui cadru didactic 

inspectat a respectat, în bună parte, cele 6 etape principale: 
- încadrarea lecţiei sau a activităţii didactice în sistemul 

de lecţii sau în planul tematic 
- stabilirea obiectivelor operaţionale 
- prelucrarea şi structurarea conţinutului ştiinţific 
- elaborarea strategiei didactice 
- stabilirea structurii procesuale a lecţiei/activităţii 

didactice 
- cunoaşterea şi evaluarea randamentului şcolar 
 Un minus în ceea ce priveşte formularea obiectivelor 

operaţionale îl are domnul profesor Dobrin Costin Lucian. 
 În cadrul  lecţiilor asistate au existat  elemente de 

întrecere, realizate prin jocuri si ştafete  de mişcare, 
putându-se asigura astfel şi atractivitate faţă de activităţile 
propuse de profesori. 

algoritmice şi a celor 
euristice. 
 Elevii care sunt scutiţi 

parţial sau total de efort fizic 
să practice în timpul lecţiilor 
de educaţie fizică şi sport, 
sub atenta îndrumare a 
cadrelor didactice, ŞAHUL. 
(Programa şcolară prevede 
la sporturi alternative 
această disciplină sportivă) 

 

V. Aria curriculară TEHNOLOGII 
1 Disciplina:  

DISCIPLINE 
TEHNICE 
 
Calificativ: BINE 
 

 -documentele de planificare sunt corect întocmite, în 
concordanţă cu curriculum naţional şi local; 

 -corelarea dintre proiectarea şi realizarea activităţilor 
didactice; 

 -conţinuturile transmise respect rigoarea ştiinţifică; 
 -utilizarea strategiilor didactice moderne; 
 -comunicarea este însoţită de explicaţii şi exemple din 

practica curentă, cu trimitere la alte obiecte de studiu; 
 -notarea este ritmică, utilizându-se metode şi forme 

diverse de evaluare; 
 -respectarea particularităţilor clasei de elevi; 

 

 -utilizarea în cadrul 
proiectării didactice a 
elementelor de tratare 
diferenţiată a elevilor; 

 -integrarea resurselor TIC în 
activităţile didactice; 

 -diversificarea mijloacelor 
de învăţământ folosite; 

 -conceperea unor teme 
pentru acasă, care să nu 
supraîncarce elevii, dar să 
permită dezvoltarea 
creativităţii şi a 
competenţelor practice ale 
elevilor 

VI. Aria curriculară CONSILIERE ŞI ORIENTARE 
1 Calificativ: BINE 

 
-desfăşurarea activităţii didactice s-a realizat în 
concordanţă cu conţinutul propus. Strategia didactică 
îmbină diverse metode activ-participative, îmbinând 
metode tradiţionale cu cele moderne. Empatia de care a 
dat dovadă doamna profesoară a ajutat la omogenizarea 
colectivului şi a implicat activ elevii la sarcinile de lucru 
pe care le-a propus. Comunicarea activă a fost cea care a 
transformat o activitate formală în una nonformală, elevii 
dovedind până la această oră că şi-au dobândit abilităţile 
de comunicare şi de lucru în echipă.  

-se recomandă continuarea 
activităţilor în aceeiaşi 
manieră, conducând 
transformarea copilului de 
astăzi, tânărului de mâine.  

CALIFICATIV FINAL: BINE 
 
RAPORT SCRIS FINAL AL INSPECŢIEI ŞCOLARE GENERALE 
1. Denumirea unităţii de învăţământ : Şcoala Gimnazială „Nikos Kazantzakis” Brăila 
2. Perioada inspecţiei :  04.11.2013-22.11.2013 
3. Echipa de inspecţie: Prof. Petcu Cristian 
                                               Prof. Picuş Veronica 
                                               Prof. Ignat Iuliana 
                                              Prof. Mangiurea Cristina 
Coordonatorul echipei de inspecţie: Prof. Picuş Veronica 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
inspectorului 

Aria tematică/ Domeniul inspectat Disciplina/ Aria 
curriculară 

1. Petcu Cristian 
 

Managementul şcolar, managementul asigurării  calităţii, 
dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii 
resurselor(umane, financiare, materiale şi informaţionale), 
respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor  
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2. Picuş Veronica 
 

Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea 
şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii în dezvoltarea 
locală şi calitatea activităţilor extracurriculare realizate de 
personalul didactic şi unele categorii de personal didactic 
auxiliar 

 

3. Picuş Veronica 
 

Activitatea personalului didactic( proiectare, predare-
învăţare- evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a 
demersului educaţional 

 

4. Ignat Iuliana 
 

Nivelul performanţelor realizate de copii în învăţare 
raportat la standardele educaţionale     ( curriculare şi de 
evaluare) 

 

5. Mangiurea Cristina Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi 
încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia 
acestora în învăţare(consiliere, orientare şcolară, asistenţă 
individualizată) respectând principiile educaţiei inclusive 
şi asigurarea egalităţii de şanse 

 

6. Mangiurea Cristina Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu 
comunitatea locală 

 

7 Ignat Iuliana Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează 
unitatea de învăţământ 

 

4. Obiectivele inspecţiei: 
a) evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în 
drept a rapoartelor de inspecţie;  
b) îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ 
preuniversitar cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul 
educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei;  
c) consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
pentru îmbunătăţirea propriei activităţi. 
5. Descrierea sintetică a contextului în care funcţionează instituţia de educaţie( demographic, geographic, 
economic, social, cultural etc.): 
Şcoala gimnazială „Nikos Kazantzakis” Brăila  a fost infiintata pe data de 12 octombrie 1902 de catre Comunitatea  
Elena si a apartinut acesteia pana in 1950 sub numele de “Scoala de baieti greaca”. In 1932 devine “Scoala mixta greaca” 
cu predare in limba greaca pana in 1958 cand se va numi “Scoala de 7 ani ,Nr. 5”. In 1962 isi schimba denumirea in  
“Scoala generala de 8 ani, Nr.5”pana in 1970 cand devine “Scoala generala cu clasele I-X, Nr.5” . In perioada 1973-1992 
Scoala se numeste “Scoala generala cu clasele I-VIII,Nr 5”, ca din 1992 si pana azi sa fie “Scoala cu  clasele I-VIII, 
Nr.5”.Din anul 2010, in urma demersurilor facute de d-na director Nedelcu Palade Marcela, scoala a primit numele de 
Scoala cu clasele I-VIII “Nikos Kazantzakis” Braila. Botezul (redenumirea scolii), a fost organizat de director Moraru 
Emelina pe data de 07.12.2010. 
In 1955 localul Scolii trece  in sistemul de stat pana in 2002 cand a fost revendicata de Comunitatea Elena dar in urma 
procesului, ramane in cadrul domeniului public al Primariei Municipiului Braila. 
Cutremurul din 1977 a afectat cladirea, sobele au devenit nefunctionabile. Scoala a fost reconditionata si introdusa 
incalzire bazata pe centrala prin gaze. Unitatea functioneaza cu destinatia de scoala de la infiintare si pana acum , cu o 
suprafata totala de 2970 m.p. din care 276m.p.reprezinta suprafata salilor de clasa. Cladirea scolii cuprinde spatii pentru 
personalul didactic auxiliar si nedidactic, sapte sali de clasa, un cabinet de informatica, o sala de sport si o sala de 
festivitati.   
 Scoala se afla in centrul vechi al Brailei, intr-o zona defavorizata, cu o populatie scolara saraca  si cu un grad ridicat de 
infractionalitate in zona. 
ELEVI 
Scoala Gimnaziala”Nikos Kazantzakis”Braila scolarizeaza elevi la formele de invatamant de zi, frecventa redusa si in 
cadrul Programului „A doua sansa”, avand un numar de 497 de elevi,  incadrati in aceste forme de invatamant. In urma 
analizei privind caracteristicile populatiei scolare,  realizate in luna septembrie 2013, s-au constatat urmatoarele: 
- peste 80% din elevii scolii se incadreaza in categoria elevilor aflati in esec scolar; 
- 32 de elevi cu C.E.S dintre care doi sunt scolarizati la domiciliu; 
- peste 70% dintre elevi fac parte din familii dezorganizate, copii fiind lasati in grija bunicilor sau rudelor; 
- parintii/tutorii legali fac parte din categoria grupurilor sociale vulnerabile( fara venit, fara loc de munca, o parte din 
parinti au dosare penale sau sunt in inchisoare); 
- la nivel de scoala a fost identificat doar un singur parinte care are studii superioare(Seminarul de Teologie), restul 
parintilor avand studii primare si medii; 
- marea majoritate a populatiei scolare este de etnie roma -110 elevi identificati la forma de invatamant de zi(primar si 
gimnaziu). 
Avand in vedere profilul populatiei scolare, Scoala gimnaziala „Nikos Kazantzakis” Braila si-a adaptat directiile de 
activitate la nevoile elevilor. 
7. Activităţi desfăşurate pe parcursul inspecţiei: 



101 
 

Echipa de inspecţie şcolară generală a desfăşurat activităţi de monitorizare , evaluare şi control în conformitate cu 
Metodologia în vigoare. 
8. Constatări/ Aprecieri şi recomandări pentru fiecare arie tematică/ domeniu: 
Nr 
crt 

Aria 
tematică/Domeniul 

şi calificativul 
acordat 

Constatări/ Aprecieri Recomandări 

1. Managementul 
şcolar, 
managementul 
calităţii, dezvoltarea 
instituţională, 
eficienţa atragerii şi 
folosirii resurselor 
(umane, financiare, 
materiale şi 
informaţional), 
respectarea 
legislaţiei în vigoare 
şi a regulamentelor  
 
Calificativul 
acordat:BINE 
 

1.Direcţia de dezvoltare a instituţiei de educaţie este 
bine stabilită? 
●Şcoala are o direcţie clară de dezvoltare. 
Planul de Dezvoltare Instituţională a fost realizat în anul 
2008,  iar de atunci  a mai suferit  modificări, el putând fi 
aplicat atâta timp cât condiţiile de context  s-au schimbat. 
La data efectuării controlului RAEI pentru anul şcolar 
2011-2012  exista.  
●La nivelul şcolii  există dovezi din care să rezulte că: 

 -personalul didactic a fost implicat în realizarea planului 
de dezvoltare al  şcolii; 

 -părinţii,elevii şi comunitatea în general cunosc Planul de 
Dezvoltare Instituţională al Şcolii cu clasele I- VIII „Ion 
Creangă”. 
●Orarul şcolii  reflectă faptul că au fost  utilizate corect 
schemele orare pe clase. Planurile-cadru în vigoare sunt  
respectate (  s-au alocat ore pentru discipline opţionale cf. 
planurilor cadru în vigoare). 
●Au fost  emise, deciziile,  la începutul anului şcolar, de 
către  conducerea şcolii pentru organizarea unităţii 
şcolare pe compartimente, comisii cu caracter permanent 
şi temporar, de constituire a  consiliului de 
administraţie/secretarului acestuia etc. 
●Au fost prezentate toate documentele  de la nivelul 
conducerii unităţii şcolare , care au fost solicitate 
(conform art. 24, art. 29 din Regulamentul de inspecţie a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 
OMECTS nr. 5547/06.10.2011). 
●Documentele Consiliului Profesoral/ de Administraţie 
(tematica şi graficul şedinţelor,materiale prezentate cf. 
tematicii,componenţa consiliului de administraţie şi 
repartizarea pe sarcini,raportul directorului prezentat în 
CA)  au putut fi prezentate. Procesele  verbale  sunt 
întotdeauna consemnate în registre şi semnate. 
●Funcţia de îndrumare şi control a directorului prin 
asistenţe la lecţii  este exercitată, iar autoevaluarea  este 
promovată la nivelul şcolii în vederea îmbunătăţirii 
continue a procesului instructiv-educativ şi a atingerii 
standardelor de calitate. 
●Au fost prezentate fişele posturilor pentru personalul 
angajat şi  fişele de evaluare pentru personalul 
didactic,didactic auxiliar şi nedidactic. 
Calificativele acordate cadrelor didactice sunt discutate în 
consiliul profesoral şi   sunt aprobate în consiliul de 
administraţie. În  procesele  verbale  se regăsesc 
punctajele aferente calificativelor acordate cadrelor 
didactice. 
●Documentele manageriale ale structurilor manageriale 
de la  nivelul comisiilor de lucru din şcoală    evidenţiază 
un stil de muncă eficient. 
●Şcoala  are sisteme şi proceduri de monitorizare şi 
evaluare a modului în care se desfăşoară activitatea 
comisiilor metodice şi a comisiilor de lucru. 
2.Sunt elaborate politicile şi procedurile astfel încât 
instituţia de educaţie să-şi atingă scopurile? 
●Şcoala  stabileşte propriile politici şi proceduri, 
directorul manifestă un interes crescut în ceea ce priveşte 

►Să se realizeze  studii de 
impact şi eficienţă în vederea 
realizării, reglării /revizuirii 
disciplinelor opţionale. 
►Gestionarea   actului 
decizional cu mai multă 
fermitate,  prin asumarea 
răspunderii/ delegarea 
responsabilităţilor în cadrul 
grupurilor de lucru din şcoală; 
să  încurajeze  munca  în 
echipă;  
 Selectarea  căilor şi mijloacelor 
de comunicare adecvate în 
vederea eficientizării 
demersului managerial; 
►Planurile de acţiuni realizate 
la nivelul şcolii ca urmare a 
respectării prevederilor din 
”Foaia de parcurs pentru anul 
şcolar 2011-2012” să fie 
analizate şi discutate prioritar şi 
periodic în consiliul profesoral 
şi consiliul de administraţie al 
şcolii. 
►Elaborarea şi utilizarea unei 
proceduri la nivelul unităţii de 
învăţământ care să încurajeze 
rolul asociaţiei de părinţi, 
legătura cu familia şi protecţia 
copilului. Implicarea părinţilor 
în viaţa şcolii şi organizarea de 
activităţi comune, cadre 
didactice-părinţi-elevi. 
►Elaborarea de proceduri 
conform standardelo ARACIP 
la nivelul secretariatului de 
către secretarul şef şi la nivelul 
serviciului contabilitate. 
►Implementarea sistemului de 
control managerial. 
Termen pentru recomandări: 
05.01.2014 
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dezvoltarea unităţii şcolare şi  implică consiliul de 
administraţie în luarea deciziilor. 
3.Sunt folosite eficient resursele instituţiei de educaţie 
( bani, personal, materiale, echipamente)? 
●Conducerea şcolii îşi propune să   utilizeze  resursele  
materiale pentru realizarea unui climat adecvat. 
●Spaţiile  de învăţământ sunt  întreţinute, dar şcoala nu 
deţine autorizaţie sanitară de funcţionare deoarece în 
aceeaşi clădire funcţionează atât grădiniţa cât şi şcoala 
(nu pot îndeplini standardele cerute pentru a funcţiona în 
aceeaşi clădire). 
●Încadrarea cu personal didactic în anul şcolar 2011-
2012 s-a realizat cu  42 cadre didactice, din care un 
singur cadru didactic este necalificat. 
●Toate posturile pentru personal didactic auxiliar şi 
nedidactic aprobate sunt ocupate. 
●Cabinetele de informatică  se află la dispoziţia cadrelor 
didactice şi  există un program de funcţionare al acestuia.  
●La nivelul şcolii se desfăşoară o activitate intensă prin  
implicarea  elevilor  în diverse activităţii 
extraşcolare/extracurriculare pe baza parteneriatelor 
încheiate cu ISU, Teatru „Maria Filotti”, Teatrul 
„Cărăbuş”, Muzeul de Istorie, Biblioteca judeţeană 
„Panait Istrati”, Biserica „Înălţarea Domnului” etc.  
●Rezultatele elevilor sunt reflectate în premiile obţinute.  
4.Are unitatea şcolară reglementări şi proceduri 
adecvate pentru protecţia copilului? 
●Nu au fost  elaborate  proceduri ce ţin de protecţia 
copilului. 
●Unitatea de învăţământ are încheiate acorduri de 
parteneriat cu instituţii cu rol educativ în comunitatea 
rurală (Biserică, autorităţi locale,diferite asociaţii şi 
organizaţii) 
5.Are unitatea şcolară reglementări şi proceduri 
adecvate pentru protecţia muncii? 
●Personalul şcolii şi elevii cunosc măsurile care se iau în 
caz de situaţii de  urgenţă. 
●A fost elaborată o procedură operaţională de prevenire a 
accidentelor din şcoală. 
●La nivelul şcolii s-au efectuat exerciţii de alarmare şi 
evacuare în caz de situaţii de urgenţă. 
●Directorul şcolii confirmă că angajaţii sunt instruiţi şi 
semnează periodic fişele de instruire şi cunosc normele 
de protecţie a muncii. 
●Elevii au fost instruiţi la clasă şi cunosc regulile de 
protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor. 
6.Respectarea legislaţiei în vigoare privind 
completarea şi gestionarea documentelor de evidenţă 
şcolară şi a actelor de studii. 
●Cataloagele din anul şcolar 2010-2011 sunt corect/ 
complet încheiate. 
●Registrele matricole sunt completate la zi. Acestea sunt 
completate de către secretara şcolii. Există decizie privind 
completarea tuturor documentelor şi actelor elevilor. 
●Există registru de evidenţă  a deciziilor/decizii emise de 
conducerea şcolii. 

2. Modul de aplicare a 
curriculumului 
naţional, 
dezvoltarea şi 
aplicarea 
curriculumului la 
decizia şcolii în 
dezvoltarea locală şi 

În urma analizei criteriilor care au stat la baza dezvoltării 
curriculare puse formulate de Comisia pentru curriculum, 
a schemei orare şi prin compararea cu planul cadru de 
aplicare a curriculumului   naţional s-au constatat 
următoarele: 
-Şcoala furnizează elevilor un curriculum  echilibrat, care 
asigură şanse egale şi stimulează dezvoltarea elevilor, 
armonizând cerinţele curriculumului  naţional cu cel 
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calitatea 
activităţilor 
extracurriculare 
realizate de 
personalul didactic 
şi unele categorii de 
personal didactic 
auxiliar 
Calificativul 
acordat:BINE 
 

specific pregătirii elevilor cu potenţial intelectual ridicat. 
La întocmirea documentelor curriculare au fost luate în 
considerare  vârsta elevilor, standardele de performanţă,  
nevoile educaţionale ale elevilor, interesele părinţilor şi 
posibilităţile şcolii. Există un sistem de analiză şi 
revizuire periodică a curriculumului. 
Curriculumul la decizia şcolii este structurat pe 
următoarea tematică:          

Nr. 
crt. 

Denumirea 
opţionalului 

Disciplina 
didactică 

Nivelul de 
studiu

1. MICUL PICTOR Desen cls. V
2. TINERE TALENTE Desen cls.VII
3. ED. PENTRU 

SĂNĂTATE 
Biologie cls. a V

4. ISTORIA ŞI 
TRADIŢIA 
ROMILOR 

Limbă şi 
comunicare 

cls. a VI

5. ED. PENTRU 
DEZVOLTARE 
DURABILĂ 

Limbă şi 
comunicare 

cls.a IV

6. CALIGRAFIE « SĂ 
SCRIEM 
FRUMOS » 

Limbă şi 
comunicare 

cls. a III

7. CALIGRAFIE Limbă şi 
comunicare 

cls. a II

Calitatea planificărilor şi programelor (obiective, 
conţinuturi, resurse, măsura în care răspund nevoilor 
comunităţii şi specificului local) corespunde prevederilor 
curriculumului, normelor metodologice şi specificului 
dezvoltării locale. Circuitul programe curriculare – 
manuale – proiectare – activităţi didactice – condică 
funcţionează eficient la toate disciplinele didactice. 
Cadrele didactice îşi elaborează planificări pe termen 
scurt, mediu şi lung şi lucrează în concordanţă cu 
cerinţele curriculumului. 
Planul managerial este sintetic, vizează toate aspectele 
activităţii managementului educaţional. Obiectivele sunt 
realiste, realizabile, responsabilităţile sunt specificate, 
fiind implicaţi toţi oamenii şcolii: elevi, părinţi, 
învăţători, profesori, personal administrativ-gospodăresc. 
 Se acordă o atenţie deosebită educaţiei elevilor în şcoală 
şi comunitate. Managerii şcolii acordă o importanţă 
deosebită formării continue a cadrelor didactice, 
colaborând eficient cu I.Ş.J. şi C.C.D. 
La nivelul comisiilor metodice există programe de 
activităţi precizând scopurile şi obiectivele pentru anul 
şcolar 2013-2014. 
În cadrul activităţilor şcolare şi extracurriculare au fost 
programate şi desfăşurate diverse tipuri de activităţi de 
educative (serbări, concursuri şcolare, recitaluri, 
expoziţii, excursii tematice, medalioane artistice etc.), la 
care au participat toţi elevii şcolii, cadrele didactice, 
părinţii, şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Sunt 
furnizate elevilor activităţi extraşcolare variate, 
interesante, motivante, care contribuie din plin la educaţia 
acestora:  
Pe parcursul anului scolar cadrele didactice din Scoala 
Gimnaziala “N. Kazantzakis” au desfasurat si s-au 
implicat in numeroase activitati extrascolare si 
extracurriculare. S-au efectuat vizite la teatrul de copii 
pentru a imbogati bagajul de cunostinte al elevilor, pentru 
a-i invata sa se comporte in alt mediu decat cel scolar. S-
au desfasurat serbari la nivel de scoala cu ocazia Zilei 
Scolii si serbari la nivel de clasa cu ocazia Craciunului. 
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Pentru stimularea creativitatii fiecare invatator a propus 
diverse activitaiti:  
* invatarea prin jocuri didactice (s-au utilizat jocuri 
didactice specific fiecarui nivel de studiu);                             
* utilizarea concursurilor la nivelul clasei, pentru a-i 
stimula in retinerea informatiilor si aplicarea lor;                                                                           
* vizionarea unor filme, povesti, desene animate, in 
functie de nivelul de studio si de programma de scolara. 
In cadrul activitatilor curricular, extracurriculare si extra 
scolare actiunea pedagogica s-a centrat in egala masura 
pe formarea capacitatilor intelectuale de baza, a 
atitudinilor si comporatmentelor dezirabile la elevi, 
calitatea acestor performante aplicandu-se prin utilizarea 
preponderente a metodelor interactive, active – 
participative, precum si prin raportarea problematicii la 
experientele copiilor;                                                                                                                                        
*participarea la diverse concursuri: sportive, literare, 
stiintifice etc. 
Activitati extracurriculare organizate: Programe artistice; 
Serbari scolare; Ziua Scolii; Vine Mos Craciun; Excursii 
tematice: “Teatrul de papusi”, 1-8 Martie; 1 Iunie. 
Activitati organizate in colaborare cu: Fundatia “Fii 
Brailei”; Comunitatea greaca; Comunitatea rroma; Politia 
Brailei; Primaria Braila.  
Optimizarea asigurarii calitatii prestatiei didactice 
(compararea fiselor de evaluare a cadrelor didactice, 
intalniri de lucru) 
Pentru imbunatatirea calitatii activitatii didactice, pentru 
ca o scoala sa fie eficienta, este necesar cu atat elevii, cat 
si dascalii si parintii sa aiba foarte bine constientizata 
misiunea comuna, iar activitatea didactica sa fie mai mult 
centrata pe instruire formare si curriculum. Evidentiem 
consecventa invatatorilor in abordarea centrata pe 
obtinerea de performante a continuturilor invatarii, 
performante periodic in conformitate cu metodologia de 
evaluare si remarcate in rezultatele testarilor predictive, 
formative si summative, confirmandu-se o calitate, 
capacitatile, competentele, atitudinile si comportamentele 
elevilor. Intalnirile de lucru au fost centrate pe strategii de 
imbunatatire a calitatii activitatilor didactice.   
Actiuni: 
1. S-a pus accent mare pe lectiile de invatare in clasa;                                                                          
2. S-a creat un climat favorabil invatarii;ii au fost 
implicate;                                                                                
3. Elevii au fost implicate si respon-sabilizati de viitorul 
lor;                                                                          
4. Stimularea, elevilor pentru a reusi;                                                                                      
5. S-au desfasurat activitati extracurri-culare care sa 
largeasca interesul elevilor in sensul construirii de relatii 
bune in scoala;                                                                                                      
6. S-a incercat si realizat modificarea, dezvoltarea si 
perfectionarea stilului didactic al dascalilor;  
7. Parintii au fost implicate in activitatea didactica prin 
participarea la procesul de invatamant;             
8. Salile de  clasa au fost transformate I adevarate ateliere 
de lucru si invatare pentru elevi;                  
9. S-a accentuat respectful pentru individualitate, 
cultivarea relatiilor de incredere reciproca, sprijin si 
acceptarea opiniei celuilalt;                                                                                                
10. S-a urmarit o evaluare corecta pentru dezvoltare;                    
11. Inv. Serban Lenuta si d-na Cocos Mariana au 
participat la cursurile Scoala dupa scoala. 
Optimizarea strategiilor de evaluare: 
*S-a stabilit un sistem de apreciere si stimulente pentru 
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elevi;                                                           
*S-a realizat o monitorizare permanenta a progresului 
elevilor la toate disciplinele;                 
*S-a urmarit o evaluare corecta pentru dezvoltarea 
elevilor prin conceperea de criteria unitare de evaluare;                                                                                                                           
*S-a constatat stapanirea continuturilor stiintifice proprii 
disciplinelor predate, de catre cadrele didactice ale scolii; 
ca folosescc strategii didactice modrene si adecvate 
particularitatilor de varsta si pregatire ale claselor, 
demersul didactic fiind bine conceput si aplicat. 
Au fost trimse in termen machetele solicitate de ISJ (Insp. 
A. Stroe), CCD (Dir. C. Anton, Metodist A. Ion). Pentru 
crearea bazei de date fiecare profesor al scolii a primit 
formulare pe care le-a completat si le-a trimis online. 
PUNCTE TARI: 
Formarea cadrelor didactice pe Educatie incluziva 
Aplicarea politicilor de nediscriminare/ incluziune prin 
programele: ADS, FR, Parteneriate Penitenciar, Fii 
Brailei, ONG, Gedeon 
LEN (prevederile privind minoritatile, incluziune, 
reducerea abandonului scolar) 
Proiecte diverse in care elevii si profesorii se pot remarca 
Pregatire diferentiata a elevilor, care permite fiecaruia sa 
aiba optiuni viitoare 
Aplicarea metodelor moderne in procesul de invatamant 
Atragerea elevilor catre performante specifice lor 
Profesori bine pregatiti, dedicati meseriei 
Proiecte europene 
Disponibilitatea cadrelor didactice de a se forma continuu 
Autonomia scolii in selectarea cadrelor didactice 
PUNCTE SLABE: 
Dotarea materiala 
Finantarea per elev 
Fluctuatia cadrelor didactice 
Lipsa unor standarde de performante orientate spre 
plusvaloare 
Cladire decretata monument istoric 
Disponibilitatea unor cadre didactice de a lucra in echipa 
Program de studiu in doua schimburi 
OPORTUNITATI: 
Oferta variata a CCD 
Pregatire speciala/ suplimentara a elevilor 
Dotarea cu materiale didactice obtinuta din sponsorizari 
Scoala „N. Kazantzakis” – sediul desfasurarii de proiecte 
din diferite domenii 
Sustinerea materiala a elevilor scolii asigurata prin 
diferite proiecte/ sponsorizari 
Integrarea in UE, armonizarea cu legislatia europeana 
AMENINTARI: 
Instabilitatea legislativa 
Situatie materiala precara a familiilor 
Plecarea in strainatate (la munca) a parintilor 
Scaderea numarului de ore la unele discipline 
Lipsa fondurilor pentru dezvoltare  

3. Activitatea 
personalului 
didactic (proiectare, 
predare-învăţare- 
evaluare, 
reglare/remediere, 
diferenţiere a 
demersului 
educaţional 
Calificativul 

Domeniul limbă şi comunicare 
Planificările anuale şi cele semestriale sunt în 
concordanţă cu planul cadru şi programa şcolară, cu 
respectarea rubricaţiei specifice. Proiectarea unităţilor de 
învăţare este judicios realizată, prin corelarea 
componentelor actului didactic, a strategiilor de predare 
şi de invăţare. Corectitudinea întocmirii acestor 
documente demonstrează interesul celor două profesoare 
pentru formarea continuă. 
Lecţiile realizate de profesorii de limba şi literatura 

Recomadări Limba şi 
literatura română: 
-cei trei profesori dovedesc 
reale calităţi metodice şi 
ştiinţifice, vocaţie pedagogică, 
autoexigenţă, conştinciozitate, 
rigoare şi creativitate. 
-se recomandă o mai atentă 
gestionare a timpului alocat 
fiecărei etape a lecţiei, 



106 
 

acordat:BINE română asistaţi s-au remarcat prin respectarea 
conţinutului ştiinţific, iar din punct de vedere metodic, s-
au folosit strategii diversificate, metode activ- 
participative.Sarcinile de învăţare au fost variate, multe 
dintre acestea constituind un pretext pentru verificarea 
noţiunilor predate anterior. Întotdeauna activitatea 
frontală a fost bine îmbinată cu cea individuală şi în 
grupe. Temele elevilor sunt atent corectate, prin 
interactiune. Cadrul activităţilor didactice a fost 
antrenant, iar tonul şi atitudinea celor trei profesori  au 
fost mobilizatoare. 
Evaluarea elevilor s-a realizat permanent cu metode şi 
tehnici diversificate, aplicate în funcţie de nivelul 
claselor. Notarea a fost obiectivă şi corectă, nota obţinută 
fiind argumentată 
Lecţiile asistate  s-au remarcat prin pregătirea resurselor 
materiale şi a mijloacelor necesare. 
Elementele de noutate au fost introduse gradat, ţinând 
cont de cunoştinţele anterioare şi de corelarea 
interdisciplinară a cunoştinţelor. De asemenea, s-au 
respectat particularităţile de vârstă şi cele psihologice ale 
elevilor. 
Relaţia profesor- elev şi elev –elev este  bună, lucru care 
a fost dovedit prin caracterul dinamic al activităţilor. Toţi 
profesorii au dovedit o bună cunoaştere a 
particularităţilor de vărstă şi individuale ale elevilor, în 
funcţie de acestea stabilindu-şi tehnicile de lucru optime 
şi diferenţiate. 
Domeniul matematică şi ştiinţe 
Planificarea şi proiectarea activităţii didactice este 
realizată în conformitate cu noua metodologie de aplicare 
a curriculum-ului. Elementele de conţinut, strategiile 
didactice şi de evaluare sunt în concordanţă cu 
obiectivele lecţiei şi cu potenţialul de învăţare al elevilor 
din această şcoală. Doamna profesoară demonstrează 
creativitate în conceperea lecţiilor şi lucrează diferenţiat 
atunci când este cazul. 
Doamna profesoară demonstrează o bună pregătire 
metodică şi ştiinţifică. Limbajul este simplu, clar, adaptat 
nevoilor de învăţare ale elevilor. Conţinutul ştiinţific a 
respectat cuantumul prevăzut de programa şcolară. 
Aplicaţiile sunt ordonate progresiv din punct de vedere al 
dificultăţii acestora şi susţin buna înţelegere a noţiunilor 
teoretice. Tema pentru acasă este echilibrată şi în strânsă 
legătură cu activitatea desfăşurată la clasă. 
Doamna profesoară se autoevaluează într-un mod realist, 
evidenţiind atât punctele tari ale lecţiei cât şi cele slabe. 
Toţi au manifestat deschidere şi receptivitate la 
observaţiile şi îndrumările inspectorului de specialitate. 
Elevii nu sunt atenţi, activi şi prea se implică în buna 
desfăşurare a lecţiei ( 7 elevi au CES la clasa a V-a). 
Aceştia colaborează cu profesorul şi între ei pentru 
rezolvarea sarcinilor de lucru. 
Este utilizată atât evaluarea formativă cât şi cea sumativă, 
la fiecare sfârşit de capitol. 
Locul de desfăşurare al lecţiei precum şi resursele 
materiale ale şcolii sunt propice desfăşurării activităţilor 
instructiv educative. 
Disciplina Educaţie muzicală 
Activităţile didactice au fost bazate pe o relaţionare buna 
dar insuficienta cu elevii, fapt ce ar fi fost motivant 
pentru o înţelegere mai precisa a subiectului lectiei  
-documentele de proiectare corespund cerintelor 
metodologice în vigoare.                   

momentelor de feedback şi a 
celor de evaluare finală. 
 
Recomandări chimie 
Atenuarea ritmului de lucru 
simultan cu detalierea 
explicatiilor, aspect definitoriu 
in procesul de invatatre în clasă 
având in vedere particularitatile 
grupului de elevi  
Adaptarea mobilierului  
 
Recomandări fizică         - 
preocuparea permanentă pentru 
perfecţionarea metodico-
ştiinţifică; 
- încurajarea activităţilor de 
grup şi a muncii de echipă; 
- îmbinarea în cadrul lecţiilor a 
mijloacelor clasice cu cele 
moderne, aplicarea fişelor de 
lucru şi a experimentului de 
laborator. 
 
Recomandări matematică 
utilizarea metodelor interactive, 
de dinamizare a grupului , în 
vederea creşterii interesului 
elevilor pentru studiul 
matematicii 
-utilizarea, ca metodă de 
evaluare, a autoevaluării şi a 
interevaluării. 
-justificarea notării elevilor 
 - proiectarea mai riguroasă a 
timpului solicitat de 
parcurgerea fiecărei etape a 
demersului didactic. 
- atenţie la micile greşeli de 
calcul strecurate la tablă 
-d-nii profesori Negoiţă Gica şi 
Negoiţă Nicolai trebuie să 
lucreze mai multe exerciţii în 
clasă şi să corecteze tema la 
tablă 
-la finalul capitolului să rezolve 
şi exerciţii cu un grad mai 
ridicat de complexitate 
- se cere ca să se adapteze mai 
bine curriculum la clasa , iar 
elevii cu CES să aibă fişe de 
lucru diferenţiat şi adaptat lor.  
-totodată se  cere o mai mare 
autoritate a profesorului în 
vederea disciplinării elevilor. 
 
Recomandări Educaţie 
muzicală: 

 gestionarea optimă a timpului 
dedicat lecţiei; 
- implicarea  tuturor copiilor in 
activitatile practice de cant 
vocal; mentinerea unei 
atmosfere  generale in clasa 
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-conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia, 
exerciţiul şi audiţia muzicală au constituit metode 
didactice utilizate insuficient. 
- prin participarea la lecţie elevii au demonstrat un nivel 
bun al deprinderilor de intonatie , precum şi cunoştinţe de 
teorie muzicală, cântecele din manuale fiind executate 
atât cu text, cât şi pe solfegiu cu tactarea corespunzătoare 
a măsurilor.                                      - nu s-a realizat 
suficient secvenţa de audiţie muzicală, foarte importanta 
in lectia de muzica 

 Disciplina Educaţie plastică 
-lecţia asistată şi-a atins obiectivele stabilite, de 
dezvoltare a competenţelor plastice, elevii dovedind certe 
abilităţi drept rezultat al exerciţiului practic susţinut;    
-profesorul a condus eficient demersul didactic pornind 
de la conceperea lecţiilor, formularea obiectivelor 
operaţionale, construirea situaţiilor de învăţare  şi 
utilizarea strategiilor optime de predare – învăţare – 
evaluare;  
-evaluarea noţiunilor teoretice şi a lucrărilor realizate de 
elevi s-a efectuat pe baza unor criterii bine argumentate 
ştiinţific şi estetic, clasificările fiind stabilite prin dialog 
cu clasa, sau prin autoevaluări dirijate obiectiv de către 
profesor;    
-au fost utilizate eficient materiale didactice, iar elevii au 
avut materiale de lucru adecvate; 
-s-a realizat conexiunea inversă şi retenţia lecţiei. 
Domeniul Educaţie fizică 
Documentele catedrei de educaţie fizică şi sport sunt 
întocmite corect, în conformitate cu prevederile legislaţiei 
în vigoare. 
În portofoliul catedrei există programele şcolare pentru 
toate clasele, planificările calendaristice, graficul cu 
eşalonarea anuală a unităţilor de învăţare. 
Conform calendarului competiţional judeţean, catedra de 
educaţie fizică şi sport participă la multe activităţi 
sportive organizate la nivel judeţean. 
Există planul managerial al catedrei pentru anul şcolar 
2013-2014. 
Toţi elevii participanţi la activităţile extraşcolare sunt 
trecuţi în tabele pe discipline sportive. 
Alte observaţii referitoare la activităţile de educaţie 
fizică: 
-proiectarea şi planificarea activităţilor didactice asistate 
au respectat întocmai programele şcolare, curriculum-ul 
naţional, structura anului şcolar; 
-strategiile didactice au fost corect gândite şi folosite, 
ţinând cont de particularităţile de sex, vârstă şi nivel de 
pregătire motrică, având drept scop realizarea obiectivelor 
propuse; 
-selecţionarea mijloacelor şi a metodelor de lucru a fost 
subordonată realizării obiectivelor educative; 
-organizarea şi metodologia activităţii a avut în vedere 
asigurarea materialelor necesare, verificarea stării de 
sănătate a elevilor, precum şi asigurarea igienei la locul 
de desfăşurare a lecţiilor; 
Atitudinea elevilor faţă de învăţare 
 La toate lecţiile asistate, elevii au manifestat o atitudine 

pozitivă/responsabilitate faţă de sarcinile primite. 
 În ceea ce priveşte relaţia „profesor-elev”, am constatat 

la toate cadrele didactice o ţinută morală demnă, 
concordantă cu valorile educaţionale transmise elevilor, 
un comportament responsabil concretizat prin respect şi 
consideraţie faţă de elevi, o stare psihică caracterizată 

care sa fie propice invatarii.  
-frecventarea cercurilor 

metodice ale cadrelor didactice 
de specialitate. 
 
Recomandări Educaţie 
plastică 

 diversificarea metodelor de 
predare; 

 corelarea etapelor de lucru cu 
momentele lecţiei; 

 gestionarea optimă a timpului 
dedicat lecţiei; 

 aprofundarea lucrărilor de 
specialitate; 

 frecventarea cercurilor 
metodice ale cadrelor didactice 
de specialitate. 
 
Recomandări Educaţie fizică 
 Să se acorde atenţie mărită 

utilizării corecte a limbajului 
de specialitate în 
comunicarea cu elevii. 
 La veriga „organizarea 

colectivului de elevi” să se 
acorde o mai mare atenţie 
verificării echipamentului şi a 
stării de sănătate a elevilor, 
dar şi transmiterii 
informaţiilor privitoare la ce 
competenţe se doreşte să fie 
formate la elevi. 
 La veriga „pregătirea 

organismului pentru efort”, 
atunci când temperatura este 
scăzută, intensitatea cu care 
sunt exectuate mişcările 
trebuie să fie crescută. 
 La veriga „pregătirea 

organismului pentru efort”, 
să se acorde foarte mare 
atenţie executării elementelor 
din „şcoala alergării” 
(calitatea mişcării mâinilor şi 
picioarelor la alergarea 
accelerată şi la alergarea 
lansată) şi din „şcoala 
săriturii” 
(calitatea/corectitudine 
pasului sărit şi pasului săltat). 
 La veriga „influenţarea 

selectivă a aparatului 
locomotor”, atunci când în 
sala de gimnastică/sport 
temperatura este scăzută, 
intensitatea cu care sunt 
exectuate mişcările trebuie să 
fie crescută. 
 La veriga „influenţarea 

selectivă a aparatului 
locomotor”, să se respecte 
linia metodică a executării 
actelor/acţiunilor motrice. 
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de bună dispoziţie şi optimism, stimulativă pentru 
activitatea elevilor şi o disponibilitate totală pentru 
susţinerea fiecărui elev, corespunzător caracteristicilor 
sale, în dobândirea cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor predate. 
 Toţi elevii au lucrat „cu dăruire” şi repect faţă de 

profesorul lor. 
 În procesul de învăţare a predominat lucrul „în echipă”. 
Disciplina GEOGRAFIE 
prof. dr. Cătălin CANCIU 
-proiectarea şi planificarea activităţilor didactice asistate; 
-corelarea dintre proiectarea şi realizarea activităţilor 
didactice; 
-tonul, gesturile, mimica doamnelor profesoare în timpul 
activităţilor didactice asistate; 
-lucrul cu harta, cu atlasul, cu manualul; 
-stilul de lucru, claritatea explicaţiilor; 
-accesibilitatea conţinuturilor transmise, funcţie de 
particularităţile de vârstă ale elevilor. 
Biologie 
Planificările sunt în concordanţă cu programele şcolare . 
Portofoliul cadrului didactic conţine documentele 
standard : planificări, planificări diferenţiate pentru elevii 
cu CES, proiecte pe unităţi de învăţare, modele de teste , 
modele de proiecte didactice, etc. Deşi proiectul didactic 
al lecţiei inspectate nu conţine strategii diferenţiate pentru 
elevii cu CES , întregul demers didactic a fost adaptat 
strategic la nivelul scăzut al clasei. 
Lecţia desfăşurată a fost conform planificării,” Frunza” – 
din unitatea de învăţare „Structura şi funcţiile plantelor”. 
Explicaţiile au fost clare , corecte ştiinţific, schema lecţiei 
a fost organizată, scrisă cu litere de tipar pentru a uşura 
procesul de înţelegere a noilor noţiuni si cu desene 
executate frumos şi corect. Pe tot parcursul orei , domnul 
profesor s-a asigurat că elevii înţeleg noţiunile noi şi le 
transcriu de la tablă, de asemenea a dat dovada de tact, 
calm si eficienţă ajutând elevii să realizeze desenele pe 
caiete şi controlând permanent modul de asimilare si de 
rezolvare a fişelor de lucru. Materialele didactice folosite 
au fost : manual, atlas, material naturalizat- frunze uscate 
şi fişe de lucru. Metode folosite : conversaţia, observaţia 
şi învăţarea prin descoperire. Forma de organizare a 
activităţii : frontală. 
Nivelul clasei este unul scăzut , elevii au dat dovadă de 
cunoştinţe medii de biologie ,dar lacunele generale de 
limba română îi limitează în dobândirea de competenţe 
avansate specifice disciplinei  . 
Relaţia elevilor cu profesorul este  bună si constructivă. 
Elevii au fost implicaţi in toate etapele lecţiei . 
Religie ortodoxă 
- Documentele de planificare şi proiectare sunt 
elaborate conform metodologiei în vigoare. Relaţionează 
bine cu copiii, alternând bine autoritatea cu apropierea 
sufletească de elevi.. Conţinutul şi metodele ţin cont de 
nivelul clasei şi de specificul clasei. Elevii participă cu 
plăcere la ore. Strategia didactică este diversificată, 
alternând modernul cu clasicul, bine aleasă. Evaluarea 
este realizată pe parcursul si la sfârşitul lecţiei.Elevii 
dovedesc o bună asimilare a cunoştinţelor.  
O parte elevi participă la activităţi extracurriculare și 
concursuri școlare pe discipline monitorizate de ISJ/ 
MECTS şi Arhiepiscopia Dunării de jos. 
Limbi moderne 
-doamnele profesoare  au întocmit  corect documentele de 

 La veriga „temele lecţiei”, să 
se acorde o atenţie mărită 
respectării particularităţilor 
de vârstă şi de sex ale 
elevilor. Să se facă corectări 
ori de câte ori este nevoie. 
 La veriga „temele lecţiei”, să 

se acorde o atenţie mărită 
aplicării principiului 
accesibilităţii (trecerea de la 
uşor la greu, de la simplu la 
complex şi de la cunoscut la 
necunoscut), exersările 
respectând linia metodică. 
 La veriga „temele lecţiei”, să 

se insiste în utilizarea acelor 
elemente de creativitate care 
asigură atractiviate elevilor în 
lecţie.  
 Pe întreg parcursul lecţiei, 

trebuie să predomine 
densitatea motrică - fără 
„timpi morţi” (adică densitate 
pedagogică mare). 
 La veriga „revenirea 

organismului după efort”, să 
se insiste pe exerciţiile de 
relaxare. 

La veriga „tema pentru 
acasă/concluzii/recomandări”, 
să se acorde o atenţie deosebită 
greşelilor individuale în 
executarea unor acte/acţiuni 
motrice. 
 
Recomandări geografie 

- realizarea diferenţiată a 
activităţilor didactice; 

- participarea tuturor elevilor la 
activităţile didactice; 

- realizarea lucrului în echipă, 
lucrului individual; 

- utilizarea suporturilor 
cartografice pentru evaluarea 
cunoştinţelor dobândite; 

utilizarea resurselor materiale 
audio-vizuale în realizarea 
lecţiilor. 
 
Recomandări biologie 

- Includerea strategiilor de tratare 
diferenţiată a elevilor şi în 
proiectarea didactică 

- Folosirea mai multor materiale 
didactice           ( mulaje, 
planşe) şi forme de organizare a 
activităţii pentru menţinerea 
constantă a nivelului de atenţie 
al elevilor 
O motivare mai accentuată a 
elevilor. 
 
Recomandări religie ortodoxă 
Completarea portofoliului.  
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proiectare didactică  planificările anuale, pe  unităţi şi 
planurile  de lecţie, iar  portofoliile  personale conţin 
toate documentele  necesare. 
Sarcinile  de  lucru sunt diferrenţiate, în funcşie  de 
particularităţile elevilor iar o atenţie  sporită se acordă 
elevilor cu CES  pentru care  se  pregătesc fişe de lucru. 
Cortectarea  elevilor  se face cu tact  şi elevii  sunt  
încurajaţi să participe la  activităţi. 
Disciplina istorie 
Documentele de planificare şi proiectare sunt elaborate 
conform metodologiei în vigoare.  Există coordonare 
între componentele actului didactic. Sunt corelate în mod 
armonios toate elementele implicate în acest act 
educaţional. Activităţile desfăşurate au pus în evidenţă 
nivelul de pregătire ale cadrelor didactice, competenţele 
profesionale şi abilităţile didactice pe care le posedă. S-au 
folosit metode variate de lucru, s-a stimulat interesul 
cognitiv al elevilor, s-a desfăşurat o evaluare permanentă 
a cunoştinţelor dobândite de elevi stimulaţi permanent să 
se implice mai mult 
Disciplina: învăţământ primar 
Documentele de planificare şi proiectare sunt elaborate 
conform metodologiei în vigoare.  Există coordonare 
între componentele actului didactic. Sunt planificate 
activităţile diferenţiate în proiectele unităţilor de învăţare, 
se regăsesc sarcini diferenţiate în caietele elevilor,  se 
observă preocuparea învăţătorilor pentru consilierea 
elevilor cu probleme de învăţare. Predomină strategiile 
didactice clasice, dar au fost identificate şi unele 
elemente de didactică modernă.  Sunt utilizate mijloace 
de învăţământ diverse. Comunicarea elev – învăţător este 
eficientă, există un bun management al clasei. Elevii sunt 
implicaţi în activităţi extracuriculare diverse, numărul 
elevilor participanţi la concursuri este mic. 

Recomandări limbi moderne 
-Diversificarea  formelor de 
organizare a clasei  de  lucru, în 
perechi, sau grupe. 
-Evaluarea elevilor  pe 
parcursul activităţilor şi 
specificarea  strategiilor de  
evaluare în proiectul activităţii  
didactice 
-Participarea la cursurile  de 
formare  pentru a.şi  dezvolta  
competenţele profesionale, atât  
în  metodică  cât şi în 
specialitate. 
-Utilizarea  eficientă a  timpului  
didactic 
 
Recomandări istorie: 
Utilizarea unor forme şi metode 
didactice variate centrate pe 
nevoile şi interesele specifice 
elevilor. 
Notarea să furnizeze informaţii 
despre modul în care elevii să-şi 
îmbunătăţească învăţarea şi să-
şi dezvolte competenţele 
specifice disciplinei. 
Recomandări învăţământ 
primar 
Utilizarea, într-o măsură mai 
mare, a metodelor alternative de 
învăţare. Realizarea unui 
echilibru între activităţile de 
învăţare care necesită aplicarea 
algoritmului şi activităţile care 
vizează stimularea gândirii 
creative, divergente. Implicarea 
elevilor în formularea sarcinilor 
de lucru care vizează utilizarea 
conştientă a limbajului specific 
disciplinelor. Insistare pe 
formarea capacităţii elevilor de 
lucru independent; valorificarea 
secvenţelor de muncă 
independentă. 

4. Nivelul 
performanţelor 
realizate de copii în 
învăţare raportat la 
standardele 
educaţionale ( 
curriculare şi de 
evaluare) 
Calificativul 
acordat:SLAB 

 ●Rezultatele obţinute la proba de limba şi literatura 
română a Evaluării Naţionale:promovabilitate- 46,15%, 
iar la matematică, procentul de promovabilitate, la 
evaluarea naţională  din 2013, este de doar 7,69%. 

 ●Se constată o lipsă de participare a elevilor la 
olimpiadele şi concursurile pe discipline; 

 ●Din activităţile asistate se constată că nu sunt atinse 
standardele curriculare de către majoritatea elevilor la 
majoritatea disciplinelor ;  

 ●Elevii au deprinderi de ascultare, de a formula întrebări, 
de a lucra individual şi în echipă;  

 ●Elevii nu au dezvoltate competenţele de investigare 
ştiinţifică şi cercetare, deoarece în procesul didactic  s-a 
pus un accent deosebit pe experiment, problematizare, 
descoperire; 

 ●Din asistenţele la ore rezultă că  elevii citesc şi scriu la 
un standard slab în limba română şi au deprinderi minime 
care îi ajută să lucreze corespunzător. 

►Centrarea demersului 
didactic pe aplicarea în practică 
a ceea ce au învăţat copiii.                                                                                                 
►Diversificarea metodelor şi a 
activităţilor şi a situaţiilor de 
învăţare pentru a determina o 
implicare a tuturor elevilor în 
activităţi şi a spori atractivitatea 
acestora; 

 ►Utilizarea strategiilor de 
învăţare centrată pe elev. 

 ►Diversificarea surselor de 
informaţii utilizate în lecţii 
(reviste, internet etc.) ; 

 ►Îmbunătăţirea deprinderilor 
/abilităţilor elevilor de 
căutare/utilizare/valorificare a 
informaţiilor din diverse surse; 

 ►Diversificarea metodelor şi a 
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 ● În şcoală sunt înscrişi şi frecventează cursurile, 32 de 
elevi cu C.E.S. 
●Curriculum la disciplinele de examen pentru evaluare 
naţională (limba şi literatura română şi matematică) nu 
furnizează o educaţie satisfăcătoare pentru elevi şi nu este 
îmbunătăţit şi adaptat nevoilor reale ale elevilor. 
●Elevii nu îşi fac temele deoarece le consideră 
nefolositoare iar comportamentul lor necorespunzător nu 
este corectat imediat. 
●Elevii au o înţelegere superficială a lucrurilor pe care le 
învaţă şi nu sunt capabili să le integreze într-un corp 
coherent de cunoştinţe. Mulţi dintre ei nu ating nivel 
acceptabil de performanţă. 

activităţilor şi a situaţiilor de 
învăţare, realizarea instruirii 
asistate de calculator pentru a 
determina o implicare a tuturor 
elevilor în activităţi şi a spori 
atractivitatea acestora; 

 ►Antrenarea elevilor în 
investigaţii, microcercetare şi 
proiecte; 
►Utilizarea de către elevi a 
noţiunilor în studierea mediului 
de rezidenţă. 

5. Modul în care 
unitatea de 
învăţământ sprijină 
şi încurajează 
dezvoltarea 
personală a elevilor 
şi motivaţia 
acestora în 
învăţare(consiliere, 
orientare şcolară, 
asistenţă 
individualizată) 
respectând 
principiile educaşiei 
inclusive şi 
asigurarea egalităţii 
de şanse 
Calificativul 
acordat: BINE 

Existenţa unor reglementări care ajută la menţinerea 
ordinii în unitatea de învăţământ, la conservarea 
patrimoniului acesteia şi care le dau elevilor 
sentimentul de deplină siguranţă. 
Regulamentul de ordine interioară (R.O.I.) include 
aspecte cu privire la conduita actorilor implicaţi în 
procesul instructiv educativ, respectiv elevi, profesori, 
părinţi. Acest regulament a fost adus la cunoştinţa celor 
vizaţi. 
Populaţia şcolară face parte, în majoritate, din medii 
sociale defavorizate: familii dezorganizate, părinţi 
analfabeţi, situaţie financiară precară, etc. De asemenea, 
în instituţia de învăţământ sunt prezenţi copii cu 
dizabilităţi, au comis fapte de infracţionalitate juvenilă, 
etc.  
Acestea pot fi cauzele care au condus la diferite 
evenimente violente în şcoală, evenimente în care au fost 
implicaţi elevi, profesori, părinţi. 
   Curriculum-ul cuprinde elemente care sprijină 
dezvoltarea personală a elevilor şi care reflectă nevoile, 
interesele şi dorinţele elevilor, părinţilor şi comunităţii. 
În general,  există planuri de intervenţie personalizată în 
vederea individualizării învăţării. 
La nivelul şcolii există Comisia de prevenire şi combatere 
a violenţei, fiind prezent un plan operaţional cu activităţi 
care au ca scop diminuarea violenţei şi comportamentelor 
discriminatorii. Din consultarea portofoliului comisiei, 
discuţiilor cu elevii, părinţii şi profesorii s-a constatat că 
aceste activităţi sunt realizate în mod real. De asemenea, 
şcoala a iniţiat şi derulat diferite programe de includere 
socială şi şcolară. 
 Deşi strategiile educaţionale vizează cu precădere 
integrarea elevilor în viaţa şcolară şi socială, oferirea de 
oportunităţi egale la educaţie, pe parcursul anului şcolar 
curent, şi nu numai, au apărut situaţii conflictuale. 
Este acordată o atenţei sporită frecvenţei şcolare şi 
combaterea absenteismului (absenţele sunt notate în 
catalog, centralizate periodic) 
La nivelul instituţiei de învăţământ există o comisie 
interdisciplinară de consiliere a elevilor formată din 
consilier şcolar, mediator, porfesor/ învăţător/ diriginte, 
reprezentat al poliţiei comunitare (acolo unde este cazul). 
■Politicile, strategia şi planurile operaţionale ale şcolii 
care  furnizează consultanţă elevilor, le acordă 
posibilitatea de a lua decizii şi îi sprijină atunci când 
îşi hotărăsc viitorul. 
Din analiza documentelor comisiei diriginţilor s-au 
constat următoarele:  
 există plan managerial al coordonatorului de proiecte 
şi programe educative; 
 există planificări calendaristice pentru toate clasele; 

Monitorizarea şi evaluarea 
permanentă a activităţilor 
propuse în  Planul operaţional 
privind reducerea fenomenului 
violenţei în şcoală. 
Realizarea unui plan de 
intervenţie în cadrul situaţiilor 
conflictuale, urmărirea, pe 
termen scurt şi lung, a eficienţei 
intervenţiei.   
Termen: permanent 
 
Includerea în proiectele 
educative şi a elevilor cu 
probleme şcolare, în vederea 
motivării şi responsabilizării 
acestora. 
Termen: permanent 
 
Includerea Consiliului Şcolar al 
Elevilor în luarea deciziilor 
privind activităţile şcolare şi 
extraşcolare. 
Înştiinţarea părinţilor cu privire 
la situaţiile de absenteism ale 
propriilor copii. 
Termen: permanent 
 
Susţinerea elevilor în iniţierea 
şi derularea unor activităţi 
educative care să corespundă 
intereselor lor, preocupărilor, în 
vederea responzabilizării şi 
valorizării individuale.  
Termen: permanent 
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 s-a întocmit raportul activităţii  educative  pentru anul 
şcolar 2012 – 2013 ;  
s-a realizat tematica activităţilor educative pentru anul 
şcolar 2013-2014, la nivel de şcoală 
■Acordarea de responsabilităţi  elevilor 
Exista Consiliul Scolar al Elevilor 
■Existenţa unui program de activităţi 
extracurriculare, particularizat conform   specificului  
şcolii, intereselor şi nevoilor elevilor. 
Şcoala dezvoltă multe programe şi proiecte 
educative ( interne, în parteneriat , judeţene, ) pe diferite 
componente ale educaţiei: civism, ecologie, 
multiculturalitate, intercunoaştere, sănătate, media,  
activităţi caritabile,etc.   

6. Relaţiile unităţii de 
învăţământ cu 
părinţii şi cu 
comunitatea locală 
Calificativul 
acordat: 
 BINE 

 Eficienţa comunicării dintre instituţia  
de învăţământ preuniversitar şi părinţi. 
La nivelul şcolii există un plan de activităţi cu părinţii: 
lectorate, discuţii, etc. 
Prezenţa acestora la întâlniri este sporadică, sunt prezenţi, 
de obicei, părinţii copiilor care sunt interesaţi de şcoală. 

 Implicarea părinţilor în managementul  
unităţii de învăţământ 
Se constată o implicare minimală a părinţilor în 
managementul şcolii, pricipalul motiv fiind interesul 
scăzut al acestora în educarea copiilor. 
Există Comitete de părinţi la nivelul claselor.  
Părinţii sunt consultaţi în vederea stabilirii 
Curriculumului la decizia şcolii. 

 Strategia instituţiei de învăţământ în  
vederea îmbunătăţirii relaţiilor cu comunitatea 
La nivelul şcolii sunt derulate parteneriate cu diferite 
instituţii culturale şi cu autorităţile locale în vederea 
îmbunătăţirii rezultatelor şcolare şi creşterea calităţii 
educaţiei oferite de instituţia de învăţământ 
preuniversitar. 
Consiliulul de administraţie al şcolii are în componenţă 
reprezentanţi ai primăriei şi consiliului local aceştia fiind 
implicaţi efectiv în deciziile cu privire la activitatea 
şcolii. 
Consiliul de Admnistraţie al unităţii de învăţământ ia 
decizii în acord cu nevoile şi aspiraţiile beneficiarilor 
secundari şi terţiari ai educaţiei. Instituţia de educaţie îşi 
proiectează oferta educaţională în acord cu oportunităţile 
oferite de comunitate. 

 Modul în care instituţia de educaţie  
foloseşte în folosul elevilor serviciile oferite de 
comunitatea locală Modalităţile prin care unitatea de 
învăţământ îi încurajează pe elevi să respecte mediul. Se 
va evalua modul în care se realizează educaţia pentru 
mediu. În ce măsură serveşte instituţia de educaţie 
nevoilor comunităţii locale?  
Şcoala iniţiază şi dezvoltă parteneriate cu biserica, 
poliţia, serviciile de asitenţă socială în vederea lărgirii 
experienţei educaţionale a elevilor şi oferirea unei 
perspective positive asupra societăţii din care fac parte. 
Se constată orientarea cu precădere asupra sancţionării 
comportamentelor negative  a elevilor. 
Instituţia de învăţământ încearcă să răspundă nevoilor 
educaţionale ale comunităţii: derulează programul ”A 
Doua Şansă”, colaborează cu autoritatea locală în vederea 
sprijinirii financiare a elevilor şi părinţilor acestora, 
derulează programe europene cu finanţare 
nerambursabilă pentru a răspunde nevoilor comunităţii.  
Acţiunile iniţiate, proiectele derulate, identificarea unor 

Abordarea unor modalităţi 
variate de comunicare cu 
părinţii (individual, discuţii cu o 
echipă interdisciplinară, înâlniri 
plenare) 
Termen: permanent 
Identificarea unor părinţi 
resursă ( lideri de opinie la 
nivelul comunităţii culturale, 
persoane care au frecventat 
şcoala şi care reprezintă un 
exemplu de reuşită ) şi 
implicarea lor în comunicarea 
cu copiii şi părinţii acestora. 
Se recomandă ca planul de 
acţiune al cadrelor didactice 
referitor la progresele elevilor 
să fie cunoscut şi aplicat şi de 
părinţii acestora. 
Combinarea strategiei de 
combatere a comportamentelor 
nedorite cu evidenţierea 
comportamnetelor pozitive şi 
implicarea reprezentanţilor 
comunităţii locale în acest 
proces. 
Termen: permanent 
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surse de finanţare demonstrează  o orientare a 
managementului  şcolii către beneficiarii direcţi şi 
indirecţi. 

7. Atitudinea elevilor 
faţă de educaţia pe 
care le-o furnizează 
unitatea de          
învăţământ 
Calificativul 
acordat: 
SLAB 

Elevii sunt interesaţi foarte puţin de educaţia formală şi 
non-formală oferită de şcoală, aceasta deoarece atitudinea 
lor, ca şi componentă a caracterului este formată deja de 
acasă. Din cauza faptului că mulţi părinţi nu au finalizat 
opt clase şi copiii lor, elevii Şcolii Gimnaziale „Nikos 
Kazantzakis” Brăila, în momentul în care au fost 
chestionaţi, au răspuns că nu le place cum se desfăşoară 
orele de curs  în şcoala lor deoarece acceptă cu greutate 
prezeţa în sala de clasă a elevilor cu dizabilităţi. Elevii 
Şcolii Gimnaziale „Nikos Kazantzakis” Brăila îşi asumă 
cu greutate responsabilitatea, având tendinţa de a 
învinovăţi ceilalţi colegi, şcoala, pentru lipsa lor de 
implicare în activitatea de învăţare. 
Elevii cu C.E.S. din Şcoala Gimnazială „Nikos 
Kazantzakis” Brăila sunt interesaţi în mare parte de 
activităţile didactice la care participă, deoarece 
beneficiază de materiale didactice adaptate, pentru ca 
lecţiile să aibă un pronunţat caracter aplicativ. 
Pentru a-şi lărgi orizontul cunoaşterii, elevii chestionaţi 
au răspuns că au participat în cursul anului la diferite 
activităţi extracurriculare. 
Comportamentul elevilor în clasă şi în instituţia de 
educaţie este oglindit de relaţia dintre ei. Relaţiile cu 
colegii sunt foarte tensionate, în timp ce relaţia cu 
diriginţii claselor se materializează prin numeroase 
activităţi de consiliere, informare, chiar şi consiliere 
psihologică determinate deseori de relaţiile tensionate 
dintre elevi.  Uneori, părinţii, nu comunică şi nu anunţă 
conflictele dintre elevi către învăţător sau diriginte, ci 
rezolvă ei, în stilul propriu conflictele dintre elevi, 
amplificându-le, mai mult. 
Consiliul de Admnistraţie al unităţii de învăţământ ia 
decizii în acord cu nevoile şi aspiraţiile beneficiarilor ai 
educaţiei.  

Se recomandă implicarea 
elevilor în diverse activităţi 
pentru a-şi asuma 
responsabilităţi, astfel ca în 
şcoală, să se menţină climatul  
pozitiv de învăţare, de 
conlucrare şi bazat pe respect 
reciproc. 
Se recomandă ca în consiliul de 
administraţie al  
Şcolii Gimnaziale „Nikos 
Kazantzakis” Brăila să se 
asopte o serie de proceduri 
foarte clare pentru ca atitudinea 
elevilor faţă de educaţie să se 
schimbe, pentru ca aceştia să se 
implice activ în propria 
formare.  
De asemenea, se recomandă ca 
şi pentru părinţi să se adopte în 
consiliul de administraţie al 
şcolii, o serie de proceduri 
pentru ca aceştia să cunoască 
foarte clar care le sunt 
drepturile dar şi 
responsabilităţile. 
Termen pentru recomandări: 
05.01.2014 
 

 
RAPORT SCRIS FINAL AL INSPECȚIEI ȘCOLARE GENERALE 
1.Denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar: Şcoala Gimnazială  Stăncuţa, jud. Brăila 
2.Perioada inspecţiei: 04.11.2013- 22.11.2013 
3.Echipa de inspecţie: Prof. Simion Adrian 
                                      Prof. Diaconescu Manuela 
                                      Prof. Vlad Alina Mirela 
                                       Prof. Boldeanu Dorina 
                                       Prof. Pr. Grecu Florin 
 Coordonatorul echipei de inspecţie: Prof. Simion Adrian 
Nr. crt. Numele şi prenumele 

inspectorului 
Aria tematică/ Domeniul inspectat Disciplina/ Aria 

curriculară 
1. Simion Adrian Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea 

instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor(umane, 
financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei 
în vigoare şi a regulamentelor  

 

2. Vlad Alina Mirela Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi 
aplicarea curriculumului la decizia şcolii în dezvoltarea locală 
şi calitatea activităţilor extracurriculare realizate de personalul 
didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar 

 

3. Simion Adrian 
 

Activitatea personalului didactic( proiectare, predare-învăţare- 
evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului 
educaţional 

 

4. Grecu Florin Nivelul performanţelor realizate de copii în învăţare raportat 
la standardele educaţionale     ( curriculare şi de evaluare) 

 

5. Grecu Florin Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează 
dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia acestora în 
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învăţare(consiliere, orientare şcolară, asistenţă individualizată) 
respectând principiile educaşiei inclusive şi asigurarea 
egalităţii de şanse 

6. Boldeanu Dorina Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea 
locală 

 

7 Boldeanu Dorina Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează 
unitatea de învăţământ 

 

4. Obiectivele inspecţiei: 
a) evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în 
drept a rapoartelor de inspecţie;  
b) îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ 
preuniversitar cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul 
educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei;  
c) consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
pentru îmbunătăţirea propriei activităţi. 
5. Descrierea sintetică a contextului în care funcţionează instituţia de educaţie( demographic, geographic, 
economic, social, cultural etc.): 
Stăncuţa, veche aşezare pe malul stâng al bătrânului  Danubiu, leagăn de legendă şi tumultoase vremuri, se înscrie astăzi 
în harta  economică a judeţului Brăila. 
Atestată ca unitate teritorial-administrativa încă din 1820, beneficiind si de un cadru pitoresc, caracteristic zonelor din 
lunca Dunării, localitatea Stăncuţa a cunoscut şi cunoaşte, in continuare, o dezvoltare susţinută. Recunoscută altădată ca 
o aşezare mărunta, cu oameni care se îndeletniceau cu pescuitul, creşterea vitelor si agricultura, Stăncuţa a devenit, 
astăzi, un puternic centru agricol.  
Poziţia geografica a comunei in cadrul judeţului Comuna Stăncuţa este situata in partea de sud-est a judeţului Brăila, in 
lunca Dunării, la o distanta de 45 km de municipiul Brăila. Localitatea are in componenta patru sate: Stăncuţa, Cuza-
Voda, Stanca si Polizeşti.  Comuna Stăncuţa se învecinează la est cu localitatea Măraşu, la nord cu comuna Tufeşti, la 
nord-vest cu comuna Viziru, la vest cu oraşul Însurăţei, la sud-vest cu comuna Berteştii de Jos iar la sud este mărginită de 
judeţul Ialomiţa. 
La înfiinţarea şcolilor din satele componente comunei Stăncuţa erau folosite drept localuri camere cu lut pe jos. Odată cu 
înfiinţarea oficială a şcolilor săteşti se ridică din comună învăţători, ceea ce va avea o importanţă deosebită în înfiinţarea 
şcolilor de pe aceste meleaguri. 
Până în anul 1889 a funcţionat o singură şcoală la Stanca şi pentru copiii din Stăncuţa într-o casă, sub îndrumarea 
învăţătorului Ion Nicolae. Din ianuarie 1889 funcţionează şi în Stăncuţa o şcoală într-o casă ţărănească, cu învăţătorul 
Manole Dumitrescu. 
În anul 1909 s-a construit pe locul şcolii vechi un local nou cu două săli de clasă, iar în fostul local al Primăriei a fost 
înfiinţat un atelier de lucru manual, în care se lucrau cusături naţionale, broderii, rogojini şi coşuri. 
Primii învăţători se numeau „candidaţi” şi mergeau pe la casele oamenilor şi predau. Neavând date concrete şi nici de 
unde culege, atât la Primărie cât şi la şcoală, nu se găsesc nume de învăţători care au succedat la desfăşurarea procesului 
de învăţământ până în anul 1920. Plecând de la anii 1920-1925 apar ca învăţători: E. Nicolescu, Maria Constantinescu, 
Tarbu Ion, iar ca discipline de predare erau scrierea şi exerciţiile gramaticale, exerciţiile de memorie şi liberă 
reproducere, exerciţiile de compunere, aritmetica, religia, istoria şi lucru manual.  
În anii 1926-1938 apar ca învăţători: Gheorghe Burtea, Maria Curcă, Traian Epure, Valentina Popârţac. În anul şcolar 
1938-1939 s-au introdus clasele I-VII, şcoala se afla sub patronajul Ministerului Educaţiei Naţionale şi se numea „Şcoala 
primară mixtă”. Ca învăţători au mai fost: Nicolae Mihăilă, care apare şi ca director, Anca Dănuţ, familia Ciornei, familia 
Burtea. Toţi profesorii au venit de la comuna vecină Tufeşti. La noi au apărut  învăţători şi profesori din comună, abia 
după anul 1950. În prezent(2013-2014) cadrele didactice autohtone sunt: 5 educatoare, 9 învăţători şi 7 profesori. 
Şcoala Gimnazială Stăncuţa este situată în centrul localităţii Stăncuţa. 
A fost reabilitată în anul şcolar 2007-2008  adaptându-şi continuu acţiunile educative la noile cerinţe ale învăţământului 
preuniversitar. În prezent, Şcoala Gimnazială Stăncuţa are ca structuri: Şcoala Cuza-Vodă, Grădiniţa cu program normal 
Stăncuţa, Grădiniţa cu program normal Cuza-Vodă. Şcoala Cuza-Vodă a fost reabilitată în anul şcolar 2011-2012. 
Populaţia şcolară: 
Număr de elevi : 363 
Numar de clase: 17+5 grupe preşcolari 

Nivel de invatamant Total Din care  
Preprimar 5 grupe/ 78 copii  - grupă mica -1 / 12 copii 

 - grupa combinată -2 / 30 copii 
 - grupa mare – 2 / 36 copii 

 
Primar 

 
9 clase / 141 elevi 

- clasa pregătitoare – 2  /   28 elevi 
- clasa I – 1 clasă           /    14 elevi 
- clasa a II- a – 2 clase      31 elevi 
- clasa a III –a – 2clase     35 elevi 
- clasa a IV –a – 2 clase    33 elevi 
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Gimnazial 8 clase/ 144elevi - clasa a V – a     –  2clase   41 elevi 
- clasa a VI – a   –  2 clase  42 elevi 
- clasa a VII – a  – 2clase  30 elevi 
- clasa a VIII – a – 2 clase  31 elevi 

 17 clase – 285 elevi 
 5 grupe -  78 copii 
                  363 

 

Provenienţa: mediul rural 
Personalul şcolii :                                          
Numar de cadre didactice : 27                
Personal didactic auxiliar:     7  
Personal nedidactic :              3  

 
Categoria 

 
Din care : 

 
Nr. 
persoane 

  
Titulare                  

Din care 
Suplinitor 
calificat 

 
Pensionar 

 
Detasat 
 

 
Didactic 

Educatoare 5 4 1  - 
Învăţători  9  8 1 - - 
Profesori 13 6 7 - - 

 
Didactic 
auxiliar 

Secretar  1 - - - - 

Bibliotecar  1  - - - - 

Adm. Financiar 1 - - - - 

 
 
Nedidactic 

Ingrijitori 5 
 - - - - 

Muncitor de 
intretinere 2 - - - - 

Numar de cadre didactice : 27 
Titulari : 18 
Suplinitori: 9 
Detaşaţi :  -    
Personal didactic - auxiliar : 3  
Personal nedidactic :             7  
♦   Calitatea personalului didactic: 
     - calificat - 100 %; 
     - absolvenţi de cursuri de formare /perfecţionare . 
Se remarcă preocuparea tuturor cadrelor didactice pentru a-şi îmbunătăţi metodologia   didactică prin participarea la 
activităţi şi cursuri de formare şi perfecţionare  continuă organizate de C.C.D.-Brăila, Universitatea din Galaţi.  
7. Activităţi desfăşurate pe parcursul inspecţiei: 
8. Constatări/ Aprecieri şi recomandări pentru fiecare arie tematică/ domeniu: 
Nr 
crt 

Aria 
tematică/Domeniul şi 
calificativul acordat 

Constatări/ Aprecieri Recomandări 

1. Managementul şcolar, 
managementul 
calităţii, dezvoltarea 
instituţională, 
eficienţa atragerii şi 
folosirii 
resurselor(umane, 
financiare, materiale 
şi informaţionale), 
respectarea legislaţiei 
în vigoare şi a 
regulamentelor  
 
Calificativul 
acordat:BINE 
 

1.Direcţia de dezvoltare a instituţiei de educaţie 
este bine stabilită? 
●Şcoala are o direcţie clară de dezvoltare. 
Planul de Dezvoltare Instituţională a fost realizat în 
anul 2012,  iar de atunci  a mai suferit  modificări, el 
putând fi aplicat atâta timp cât condiţiile de context  s-
au schimbat. 
La data efectuării controlului RAEI pentru anul şcolar 
2012-2013  exista.  
●La nivelul şcolii  există dovezi din care să rezulte că: 

 -personalul didactic a fost implicat în realizarea 
planului de dezvoltare al  şcolii; 

 -părinţii,elevii şi comunitatea în general cunosc Planul 
de Dezvoltare Instituţională al şcolii. 
●Orarul şcolii  reflectă faptul că au fost  utilizate 
corect schemele orare pe clase. Planurile-cadru în 
vigoare sunt  respectate (  s-au alocat ore pentru 
discipline opţionale cf. planurilor cadru în vigoare). 

►Să se realizeze  studii de 
impact şi eficienţă în 
vederea realizării, reglării 
/revizuirii disciplinelor 
opţionale. 
►Gestionarea   actului 
decizional cu mai multă 
fermitate,  prin asumarea 
răspunderii/ delegarea 
responsabilităţilor în 
cadrul grupurilor de lucru 
din şcoală; să  încurajeze  
munca  în echipă;  
 Selectarea  căilor şi 
mijloacelor de comunicare 
adecvate în vederea 
eficientizării demersului 
managerial; 
►Planurile de acţiuni 
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●Au fost  emise, deciziile,  la începutul anului şcolar, 
de către  conducerea şcolii pentru organizarea unităţii 
şcolare pe compartimente, comisii cu caracter 
permanent şi temporar, de constituire a  consiliului de 
administraţie/secretarului acestuia etc. 
●Au fost prezentate toate documentele  de la nivelul 
conducerii unităţii şcolare , care au fost solicitate 
(conform art. 24, art. 29 din Regulamentul de inspecţie 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 
OMECTS nr. 5547/06.10.2011). 
●Documentele Consiliului Profesoral/ de 
Administraţie (tematica şi graficul şedinţelor,materiale 
prezentate cf. tematicii,componenţa consiliului de 
administraţie şi repartizarea pe sarcini,raportul 
directorului prezentat în CA)  au putut fi prezentate. 
Procesele  verbale  sunt întotdeauna consemnate în 
registre şi semnate. 
●Funcţia de îndrumare şi control a directorului prin 
asistenţe la lecţii  este exercitată, iar autoevaluarea  
este promovată la nivelul şcolii în vederea 
îmbunătăţirii continue a procesului instructiv-educativ 
şi a atingerii standardelor de calitate. 
●Au fost prezentate fişele posturilor pentru personalul 
angajat şi  fişele de evaluare pentru personalul 
didactic,didactic auxiliar şi nedidactic. 
Calificativele acordate cadrelor didactice sunt 
discutate în consiliul profesoral şi   sunt aprobate în 
consiliul de administraţie. În  procesele  verbale  se 
regăsesc punctajele aferente calificativelor acordate 
cadrelor didactice. 
●Documentele manageriale ale structurilor 
manageriale de la  nivelul comisiilor de lucru din 
şcoală    evidenţiază un stil de muncă eficient. 
2.Sunt elaborate politicile şi procedurile astfel încât 
instituţia de educaţie să-şi atingă scopurile? 
●Şcoala  stabileşte propriile politici şi proceduri, 
directorul manifestă un interes crescut în ceea ce 
priveşte dezvoltarea unităţii şcolare şi  implică 
consiliul de administraţie în luarea deciziilor. 
3.Sunt folosite eficient resursele instituţiei de 
educaţie (bani, personal, materiale, echipamente)? 
●Conducerea şcolii îşi propune să   utilizeze  resursele  
materiale pentru realizarea unui climat adecvat. 
●Toate posturile pentru personal didactic auxiliar şi 
nedidactic aprobate sunt ocupate. 
●Cabinetul de informatică  se află la dispoziţia 
cadrelor didactice şi  există un program de funcţionare 
al acestuia.  
●La nivelul şcolii se desfăşoară o activitate intensă 
prin  implicarea  elevilor  în diverse activităţii 
extraşcolare/extracurriculare pe baza parteneriatelor 
încheiate cu organizatiile locale.  
●Rezultatele elevilor sunt reflectate în premiile 
obţinute.  
4.Are unitatea şcolară reglementări şi proceduri 
adecvate pentru protecţia copilului? 
●Nu au fost  elaborate  proceduri ce ţin de protecţia 
copilului. 
●Unitatea de învăţământ are încheiate acorduri de 
parteneriat cu instituţii cu rol educativ în comunitatea 
rurală (Biserică, autorităţi locale,diferite asociaţii şi 
organizaţii) 
5.Are unitatea şcolară reglementări şi proceduri 
adecvate pentru protecţia muncii? 

realizate la nivelul şcolii să 
fie analizate şi discutate 
prioritar şi periodic în 
consiliul profesoral şi 
consiliul de administraţie 
al şcolii. 
►Elaborarea şi utilizarea 
unei proceduri la nivelul 
unităţii de învăţământ care 
să încurajeze rolul 
asociaţiei de părinţi, 
legătura cu familia şi 
protecţia copilului. 
Implicarea părinţilor în 
viaţa şcolii şi organizarea 
de activităţi comune, cadre 
didactice-părinţi-elevi. 
►Elaborarea unui nou 
PDI in concordanta cu 
Ghidul de bune practice 
„Calitate in 
managegementul unitatii 
scolare”, prezentat si 
propus de compartimentul 
de management din cadrul 
I.S.J. Braila. 
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●Personalul şcolii şi elevii cunosc măsurile care se iau 
în caz de situaţii de  urgenţă. 
●A fost elaborată o procedură operaţională de 
prevenire a accidentelor din şcoală. 
●La nivelul şcolii s-au efectuat exerciţii de alarmare şi 
evacuare în caz de situaţii de urgenţă. 
●Directorul şcolii confirmă că angajaţii sunt instruiţi şi 
semnează periodic fişele de instruire şi cunosc normele 
de protecţie a muncii. 
●Elevii au fost instruiţi la clasă şi cunosc regulile de 
protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a 
incendiilor. 
6.Respectarea legislaţiei în vigoare privind 
completarea şi gestionarea documentelor de 
evidenţă şcolară şi a actelor de studii. 
●Cataloagele din anul şcolar 2012-2013 sunt corect/ 
complet încheiate. 
●Registrele matricole sunt completate la zi. Acestea 
sunt completate de către secretara şcolii. Există decizie 
privind completarea tuturor documentelor şi actelor 
elevilor. 
●Există registru de evidenţă  a deciziilor/decizii emise 
de conducerea şcolii. 

2. Modul de aplicare a 
curriculumului 
naţional, dezvoltarea 
şi aplicarea 
curriculumului la 
decizia şcolii în 
dezvoltarea locală şi 
calitatea activităţilor 
extracurriculare 
realizate de personalul 
didactic şi unele 
categorii de personal 
didactic auxiliar 
Calificativul acordat: 
ACCEPTABIL 
 

Este curriculumul unităţii în concordanţă cu cel 
naţional ? 
•Din studierea schemelor orare şi a documentelor de 
încadrare, în paralel cu planurile cadru în vigoare,  
rezultă  că se respectă criteriile impuse de ordinele de 
ministru, care conţin prevederi referitoare la relaţia 
dintre disciplinele din trunchiul comun (disciplinele 
obligatorii) şi disciplinele din cadrul curriculumului în 
dezvoltare locală/curriculum la decizia colii .  

 Curriculum la decizia şcolii a fost stabilit după 
consultarea părinţilor, elevilor, cadrelor didactice, 
respectându-se OMEN nr.3449/1999,  
•La nivelul unităţii şcolare funcţionează şapte  comisii 
metodice, în baza Deciziilor 
nr.1/1609.10.2013,nr.3/16.09.10.201,nr.4/17.09.10.20
1, nr.5/17.09.10.2013, nr.18/17.09.2013, 
nr.19/17.09.10.2013: 
1. Comisia de elaborare a schemei orare,  
2. Comisia de asigurare serviciului pe şcoală,  
3. Comisia pentru siguranţa mediului şcolar,  
4. Comisia pentru prevenirea discriminării, 
5.Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei, 
6.Comisia pentru perfecţionarea metodico-ştiinţifică, 
cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor 
didactice 
7.Comisia pentru curriculum a şcolii, care  
coordonează, monitorizează şi acordă sprijin 
pentru activitatea metodică din unitatea de 
învăţământ. 
Este planificarea curriculumului bine structurată şi 
eficace? 
 • Proiectarea curriculară ia în considerare achiziţiile 
anterioare de învăţare ale educabililor. 
 Proiectarea curriculară asigură dezvoltarea laturii 
aplicative, practice, a competenţelor dezvoltate. 
 Manualele şi celelalte auxiliare curriculare sunt 
selectate şi utilizate în funcţie de specificul unităţii 
şcolare şi de achiziţiile anterioare de învăţare ale 
educabililor. 
 Activităţile de predare, învăţare şi evaluare sunt 
proiectate în echipă la nivelul catedrelor, al ariilor 

*armonizarea programelor 
manageriale a comisiilor 
metodice cu programul 
managerial al unităţii 
şcolare şi cu prevederile 
normative actuale; 
*elaborarea unei proceduri 
operationale privind 
organizarea si desfasurarea 
activitatilor de elaborarea 
si avizare a proiectelor de 
programa pentru CDS ; 
* proiectarea activităţilor 
/lecţiilor de opţional într-o 
manieră atractivă pentru 
elevi (selectarea resurselor 
materiale şi procedurale 
adecvate nivelului de 
vârstă  şi trebuinţelor de 
învăţare şi formare ale 
elevilor, construirea 
demersurilor educaţionale 
pe  baza unor strategii 
formative, cu caracter 
practic-aplicativ); 
*monitorizarea 
activităţilor prevăzute prin 
programele de studiu; 
* întocmirea Planului 
concret de acţiune privind 
creşterea ratei de succes 
şcolar al elevilor pentru 
anul şcolar în curs; 
* integrarea unor activităţi 
de învăţare în proiectele 
unităţilor de învăţare, care 
să conducă la progres 
şcolar pe termen lung, 
precum şi la îmbunătăţirea 
performanţelor elevilor; 
* întocmirea programelor 
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curriculare. 
•Planurile operaţionale cuprind activităţi specifice de 
consultare cu partenerii locali, pentru conturarea 
ofertei educaţionale. 
•Cadrele didactice: 
- un utilizează fişe de înregistrare a progresului 
achiziţiilor elevilor în activitatea teoretică şi practică; 
- proiectează activităţile pentru fiecare clasă, 
considerând nivelul şi particularităţile fiecărui colectiv 
de elevi; 
- nu proiectează strategii didactice corelate cu stilurile 
individuale de învăţare ale elevilor; 
- proiectează curriculumul prin adecvarea strategiilor 
de învăţare la învăţarea individuală centrată pe elev, 
învăţarea prin activităţi practice şi învăţarea în diferite 
contexte; 
- proiectează instrumente de lucru (fişe de evaluare a 
riscului de abandon şcolar), în scopul stabilirii şi 
menţinerii de relaţii de lucru şi comunicare eficientă 
cu elevii, cu alte cadre didactice, cu alţi membri ai 
personalului şcolii şi ai echipei de conducere;   
Sunt testele şi evaluările în concordanţă cu 
curriculumul instituţiei de educaţie şi sunt ele 
folosite pentru a înlesni planificarea 
curriculumului? 
• testele de evaluare iniţială, aplicate conform unei 
planificari, realizata la nivelul comisiilor metodice, 
pentru înregistrarea nivelului de pregătire al elevilor în 
principalele domenii de formare, reflectă achiziţiile 
anterioare ale copiilor şi constituie reperul major 
pentru proiectarea didactică, din anul şcolar curent; 
•  Evaluările sumative, planificate la sfârşitul fiecarei 
unitati de invatare, vor avea în vedere caracterul 
aplicativ al achiziţiilor elevilor.  

 Cadrele didactice utilizează achiziţiile anterioare ale 
elevilor, în activităţile curriculare şi extracurriculare. 

 Cadrele didactice dezvoltă capacitatea elevilor de a 
învăţa din experienţă şi din practică. 

 Cadrele didactice răspund la cererile elevilor sau ale 
părinţilor privind acordarea de sprijin individual în 
învăţare. 

 Auxiliarele curriculare şi mijloacele de învăţământ 
existente sunt utilizate sistematic în procesul de 
învăţământ. 

 Orarul şcolii respectă recomandările de igienă şcolară, 
privind echilibrul între activitatea şcolară a elevului şi 
celelalte tipuri de activităţi specifice vârstei. 

 Şcoala asigură respectarea drepturilor şi îndatoririlor 
cadrelor didactice şi ale elevilor în cadrul proceselor 
de predare, învăţare şi evaluare. 
Din studierea portofoliilor elevilor se remarcă 
următoarele: 
- modalităţile frecvente de evaluare a elevilor sunt 
referatul şi testele grilă; 
-  temele şi sarcinile de lucru solicită rezolvări cu 
referire la contexte anterioare de învăţare; 
- cadrele didactice verifică tema pentru acasă, pentru a 
oferi feedback, în predare sau în evaluare; 
- mijloacele de învăţământ existente sunt utilizate 
sistematic în procesul de învăţământ (tabla, planşe, 
materiale didactice, fişe de lucru, fişe  etc.); 
-   cadrele didactice pun la dispoziţia elevilor fişe de 
documentare, pentru a-i determina pe elevi să se 
informeze şi a-i învăţa să înveţe; 

de activităţi educaţionale 
la toate clasele  şi 
derularea acestora la 
termenele fixate; 
*întocmirea unei oferte de 
activităţi, proiecte sau 
programe extracurriculare 
adecvate nevoilor 
propriilor elevi la nivel 
local, judeţean sau 
regional. 
* desfăşurarea activităţilor 
extraşcolare cu caracter 
interdisciplinar; 
*realizarea unor programe 
de consiliere în vederea 
orientării scolare şi 
profesionale pentru elevii 
claselor a VII-a şi a VIII-a; 
*elaborarea şi respectarea 
unor grafice de utilizare a 
cabinetelor  şi 
laboratoarelor şcolare. 
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- cadrele didactice, asistate la activităţi, antrenează 
elevii în lecţii, atât în secvenţa de predare, cât şi în cea 
de evaluare şi acordă sprijin în învăţare. 
În urma asistenţelor la lecţii s-a constatat că aplicarea 
strategiilor de învăţare centrate pe elev se realizează 
sporadic, predominând metodele clasice de învăţare, 
bazate pe conversaţie şi activitate frontală. Rar sunt 
utilizate strategii bazate pe lucrul în echipă sau 
individual, în timpul lecţiilor. De asemenea, timpul 
alocat evaluării competenţelor achiziţionate anterior 
este insuficient şi nu asigură o bună consolidare a 
acestora. 
Are instituţia de învăţământ o ofertă de activităţi, 
proiecte sau programe extracurriculare adecvate 
nevoilor propriilor elevi? 
În documentele de analiză nu există referiri cu privire 
la: 
-desfăşurarea activităţilor extraşcolare cu caracter 
interdisciplinar; 
-programe de consiliere în vederea orientării scolare şi 
profesionale; 
-elaborarea şi respectarea unor grafice de utilizare a 
cabinetelor  şi laboratoarelor 
În timpul vizitei în şcoală s-a remarcat existenţa unui 
spaţiu destinat portofoliilor profesorilor. Portofoliile  
cuprind rezultatele activităţilor de învăţare, tipuri de 
teste aplicate, strategia aplicată de cadrul didactic. 

3. Activitatea 
personalului didactic      
(proiectare, predare-
învăţare- evaluare, 
reglare/remediere, 
diferenţiere a 
demersului 
educaţional 
Calificativul 
acordat:BINE 

I.Invăţământul preprimar 
Calificativ: BINE 
1. Este corespunzător proiectul unităţii de învăţare 
elaborat de cadrele didactice?  
 Cadrele didactice realizează o proiectare anuală  bine 
structurată pe teme anuale de studiu şi proiecte 
tematice cu subteme săptămânale, care respectă planul 
cadru, curriculum-ul naţional, suficient de flexibilă 
permiţând adaptări şi modificări necesare pentru 
asigurarea posibilităţilor optime de învăţare. 
1. Stăpâneşte cadrul didactic disciplina pe 
care o predă? 
Activităţile desfăşurate de cadrele didactice asistate 
sunt concepute şi realizate în acord cu proiectul 
tematic, dar şi cu particularităţile de vârstă ale copiilor. 
Conţinuturile sunt selectate în acord cu tema zilei şi 
corelate cu obiectivele operaţionale, fapt ce dovedeşte 
o bună pregatire profesională. 
2. Sunt testele şi evaluările în concordantă cu 
curriculumul instituţiei de educaţie şi sunt ele 
folosite pentru a înlesni planificarea 
curriculumului? 
Evaluarea iniţială a copiilor vizează domeniile de 
dezvoltare ale acestora. Cadrele didactice elaborează 
instrumente de evaluare (fişe de lucru individual, fişe 
de observare a comportamentelor, fişe de dezvoltare 
psiho-pedagogică), mijloacele de realizare sunt în 
acord cu nivelul de vârstă şi particularităţile de 
dezvoltare ale copiilor. Înregistrarea datelor evaluării 
iniţiale se realizează în fişa de evaluare individuală 
propusă de M.E.N. care, alături de rezultatele copiilor, 
fişele de lucru, lucrări ale acestora, formează 
portofoliul individual de evaluare. 
În elaborarea planificării săptămânale, realizată pe 
proiecte tematice, subiectele propuse sunt apropiate 
copiilor, generate de realitatea imediată a acestora. 
Educatoarele propun activităţi prin care creează o 

- Studiul aprofundat al 
materialelor de specialitate 
pentru educaţie timpurie 
pentru a face faţă 
cerinţelor, noutăţilor cu 
care se confruntă. 
- Termen: permanent. 
 
 
 
 
 
- Fişele de evaluare iniţială 
şi sumativă vor fi semnate 
de părinţi ca dovadă a 
faptului că au luat 
cunoştinţă de nivelul de 
dezvoltare a copilului. 
Termen: decembrie 2013 
- Evidenţierea mai clară a 
rezultatelor testelor 
aplicate la clasă, a 
măsurilor de remediere şi 
monitorizarea 
longitudinală a evaluării 
progresului şcolar. 
-Individualizarea învăţării 
pornind de la interesele, 
nivelul de dezvoltare, 
nevoile copiilor. 
Termen: permanent. 
-Valorificarea situaţiilor de 
învăţare generate de copii. 
Termen: permanent. 
-Adecvarea strategiilor 
didactice la conţinuturi de 
instruire, la obiectivele 
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atmosferă de încredere şi respect, urmărind progresul 
individual al preşcolarilor. 
3. Folosesc cadrele didactice strategii 
didactice corespunzătoare?  
Activităţile propuse copiilor sunt, în majoritate, de tip 
integrat. Pe parcursul demersului didactic sunt vizate, 
într-un mod echilibrat, domeniile experienţiale. 
Copiii sunt implicaţi prin prelucrarea corectă a 
informaţiilor transmise în activităţi variate, 
stimulative, interesante, formele de activitate alternând 
de la frontale la individuale. Strategia complexă 
îmbină forme diferite de organizare cu materiale 
didactice eficiente, variate, cu metode tradiţionale şi 
moderne, activ – participative. 
Cadrele didactice dau dovadă de o bună pregătire 
profesională, cunoaşterea specificului educaţiei 
timpurii, creativitate în proiectarea şi desfăşurarea 
activităţilor didactice.   
Educatoarele  acordă o preocupare reală vizând ţinuta 
modernă a desfăşurării celor trei categorii de activităţi 
(activităţi pe domenii experienţiale, activităţi liber 
alese de copii, activităţi de dezvoltare personală) şi 
generează situaţii de învăţare cu sens.  
4. Folosesc cadrele didactice resursele în mod 
corespunzător?  
Pornind de la interesul şi curiozitatea copiilor faţă de 
lumea înconjurătoare, cadrele didactice antrenează 
permanent copiii în explorarea, cunoaşterea şi 
înţelegerea unor noi conţinuturi. Strategiile didactice 
aplicate îmbină într-un mod eficient resursele 
materiale existente cu metode didactice ce aparţin atât 
registrului tradiţional cât şi modern. 
Cadrele didactice realizează şi selectează materiale 
didactice potrivite cu tema şi sarcina didactică propusă 
copiilor, dau dovadă de receptivitate la nevoile şi 
interesele lor, creativitate şi flexibilitate în conducerea 
şi desfăşurarea activităţilor din grădiniţă.  
Întrega activitate este concepută într-un demers 
didactic unitar, integrat, într-o concepţie creativă care 
orientează acţiunea şi gândirea copiilor. 
5. Este managementul clasei corespunzător?  
Mediul educaţional este apropiat copiilor prin 
tematică, coloristică, respectă standardele de siguranţă, 
calitate şi funcţionalitate. 
Jocul este activitatea predominantă şi este folosit atât 
ca metodă cât şi ca mijloc de realizare a demersului 
didactic din grădiniţă. Educatoarele relaţionează uşor, 
firesc cu preşcolarii, integrându-se cu abilitate în 
activitatea de joc a acestora, le creează un mediu sigur 
în care aceştia se pot exprima într-un mod liber.  
5. Care este impactul cursurilor de formare 
la care au participat profesorii asupra ameliorării 
demersului didactic? Cadrele didactice manifestă 
dorinţă de perfecţionare şi progres profesional.  
II Învăţământul primar 
Calificativ: BINE 
Disciplina: învăţământ primar (limba şi literatura 
română, matematică) – Bine 
În urma asistenţelor la lecţie au fost acordate 
următoarele calificative:  
Oancea Vasile – FB (91p) 
Ivăncescu Nela – FB (92p) 
Buci Dănuţa – FB (91p) 
Cioroiu Mirela – FB (93p) 

propuse, la nivelul clasei şi 
vârstei preşcolarilor.  
Termen: permanent 
 
-Utilizarea, într-o măsură 
mai mare, a metodelor 
alternative de învăţare 
-Diversificarea metodelor 
şi procedeelor utilizate 
-Realizarea unui echilibru 
între activităţile de 
învăţare care necesită 
aplicarea algoritmului şi 
activităţile care vizează 
stimularea gândirii 
creative, divergente 
-Realizarea predării 
integrate la limba şi 
literatura română 
-Insistare pe formarea 
capacităţii elevilor de 
lucru independent 
-Implicarea elevilor în 
formularea sarcinilor de 
lucru care vizează 
utilizarea conştientă a 
limbajului specific 
disciplinelor 
-Elaborare de curriculum 
adaptat pentru elevii cu 
deficienţe de învăţare 
 –utilizarea alternativă a 
formelor de organizare şi 
dinamizare a colectivului 
-diferenţierea şi 
individualizarea instruirii 
-o frecvenţă mai mare a 
activităţii independente şi 
a sarcinilor diferenţiate  
-valorificarea temelor 
pentru acasă şi implicarea 
elevilor în corectarea lor. 
-cele două profesoare, deşi 
nu au obţinut inca gradul 
definitiv,  dovedesc reale 
calităţi metodice şi 
ştiinţifice, vocaţie 
pedagogică, autoexigenţă, 
conştinciozitate, rigoare şi 
creativitate. 
-se recomandă o mai 
atentă gestionare a 
timpului alocat fiecărei 
etape a lecţiei, momentelor 
de feedback şi a celor de 
evaluare finală. 
-se recomandă antrenarea 
tuturor elevilor în toate 
secvenţele lecţiei ; 
-se recomandă organizarea 
de ore de pregătire cu 
elevii claselor a VIII a în 
vederea sustinerii cu 
succes a simulărilor si a 



120 
 

Hornea Cătălina – FB (94p) 
Ghelase Mioara –  FB (94p) 
Badiu Tincuţa – B (79p) 
Documentele de planificare şi proiectare sunt elaborate 
conform metodologiei în vigoare, cu unele excepţii – 
au fost făcute recomandări pentru  personalizarea 
proiectării unităţilor de învăţare, pentru utilizarea 
predării integrate. Temele sunt în concordanţă cu 
subiectul dezbătut pe parcursul orei, dar în foarte 
puţine cazuri sunt diferenţiate la nivelul clasei. 
Acestea sunt corectate periodic. Nu sunt planificate 
activităţile diferenţiate. Predomină strategiile didactice 
clasice; au fost identificate şi unele elemente de 
didactică modernă. Au fost introduse şi utilizate corect 
anumite mijloace de învăţământ. Comunicarea elev – 
învăţător este eficientă, există un bun management al 
clasei, în majoritatea situaţiilor verificate. Se constată 
o mare plăcere a elevilor pentru participarea la 
activităţi extracurriculare şi concursuri şcolare pe 
discipline monitorizate de ISJ/ MECTS. 
Portofoliile cadrelor didactice cuprind documente 
relevante, cu privire la evaluarea iniţială, la 
colaborarea cu familia, activităţile extracurriculare. 
În majoritatea colectivelor, elevul este un participant 
activ la propria formare. 
II Învăţământul gimnazial  
Disciplina: limba şi literatura română 
Calificativ: BINE 
Planificările anuale şi cele semestriale sunt în 
concordanţă cu planul cadru şi programa şcolară, cu 
respectarea rubricaţiei specifice. Proiectarea unităţilor 
de învăţare este judicios realizată, prin corelarea 
componentelor actului didactic, a strategiilor de 
predare şi de invăţare. Corectitudinea întocmirii 
acestor documente demonstrează interesul celor două 
profesoare pentru formarea continuă. 
Lecţiile realizate de profesorii de limba şi literatura 
română asistaţi s-au remarcat prin respectarea 
conţinutului ştiinţific, iar din punct de vedere metodic, 
s-au folosit strategii diversificate, metode activ- 
participative.Sarcinile de învăţare au fost variate, 
multe dintre acestea constituind un pretext pentru 
verificarea noţiunilor predate anterior. Întotdeauna 
activitatea frontală a fost bine îmbinată cu cea 
individuală şi în grupe. Temele elevilor sunt atent 
corectate, prin interactiune. Cadrul activităţilor 
didactice a fost antrenant, iar tonul şi atitudinea 
doamnelor profesoare au fost mobilizatoare. 
Evaluarea elevilor s-a realizat permanent cu metode şi 
tehnici diversificate, aplicate în funcţie de nivelul 
claselor. Notarea a fost obiectivă şi corectă, nota 
obţinută fiind argumentată 
Lecţiile asistate  s-au remarcat prin pregătirea 
resurselor materiale şi a mijloacelor necesare. 
Elementele de noutate au fost introduse gradat, ţinând 
cont de cunoştinţele anterioare şi de corelarea 
interdisciplinară a cunoştinţelor. De asemenea, s-au 
respectat particularităţile de vârstă şi cele psihologice 
ale elevilor. 
Relaţia profesor- elev şi elev –elev este  bună, lucru 
care a fost dovedit prin caracterul dinamic al 
activităţilor. Doamnele profesoare au dovedit o bună 
cunoaştere a particularităţilor de vărstă şi individuale 
ale elevilor, în funcţie de acestea stabilindu-şi tehnicile 

examenului national de 
Evaluare Natională. 
- cele două profesoare 
trebuie să trateze cu mai 
multă atenţie exprimarea 
orală si scrisă a elevilor 
claselos la care predau. 
Se  recomandă  
-cadrelor  didactice  
participarea  la cursuri de  
formare, cercuri 
pedagogice în specialitate 
şi  pe metodică. 
-Implicarea  la oră  a 
majorităţii  elevilor 
-Folosirea  mijloacelor  
audio  video 
-Verificarea  caietelor de  
notiţe-  clasă  şi 
corectitudinea  notării 
informaţiilor  predate  la  
oră 
-Realizarea  de  sarcini  
individualizate  -  
diferenţiate 
-Acordarea unei atenţii 
sporite   în privinţa  
pronunţiei  atât  a  cadrelor  
didactice :  limba   
franceză  , cât   şi  a  
elevilor 
-Realizarea  unui număr  
mai  mare  de  exerciţii de  
consolidarea  cunoştinţelor 
Recomandări: 
-utilizarea metodelor 
interactive, de dinamizare 
a grupului, în vederea 
creşterii interesului 
elevilor pentru studiul 
matematicii 
-utilizarea, ca metodă de 
evaluare, a autoevaluării şi 
a interevaluării. 
-justificarea notării 
elevilor 
-proiectarea mai riguroasă 
a timpului solicitat de 
parcurgerea fiecărei etape 
a demersului didactic. 
- atenţie la micile greşeli 
de calcul strecurate la tablă 
-d-nii profesori Negoiţă 
Gica şi Negoiţă Nicolai 
trebuie să lucreze mai 
multe exerciţii în clasă şi 
să corecteze tema la tablă 
-la finalul capitolului să 
rezolve şi exerciţii cu un 
grad mai ridicat de 
complexitate 
- preocuparea permanentă 
pentru perfecţionarea 
metodico-ştiinţifică; 
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de lucru optime şi diferenţiate. 
Disciplina: limbi moderne 
Calificativ: ACCEPTABIL 
Proiectarea didactică a  respectat parţial  elementele   
de  predare  vizate, iar activitatea didactică nu a  
prezentat metode, forme  de organizare  şi  strategii  
didactice care  să  faciliteze procesul de  învăţare. 
Exemplificarea strcuturilor gramaticale noi de  limbă 
nu este  variată şi  în contexte adecvate.  Se  lucrează 
atât  individual  cât  şi frontal , iar elevii  sunt 
interesaţi  în a  dobândi  noi cunoştinţe de  limbă 
străină. 
Disciplina: MATEMATICĂ 
Calificativ: BINE 
1.Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 
Planificarea şi proiectarea activităţii didactice este 
realizată în conformitate cu noua metodologie de 
aplicare a curriculum-ului. Elementele de conţinut, 
strategiile didactice şi de evaluare sunt în concordanţă 
cu obiectivele lecţiei şi cu potenţialul de învăţare al 
elevilor din această şcoală. Domnii profesori 
demonstrează creativitate în conceperea lecţiilor şi 
lucrează diferenţiat atunci când este cazul. 
2. Desfăşurarea activităţii didactice 
Domnii profesori demonstrează o bună pregătire 
metodică şi ştiinţifică. Limbajul este simplu, clar, 
adaptat nevoilor de învăţare ale elevilor. Conţinutul 
ştiinţific a respectat cuantumul prevăzut de programa 
şcolară. Aplicaţiile sunt ordonate progresiv din punct 
de vedere al dificultăţii acestora şi susţin buna 
înţelegere a noţiunilor teoretice. Tema pentru acasă 
este echilibrată şi în strânsă legătură cu activitatea 
desfăşurată la clasă. 
3. Autoevaluarea  
Domnii profesori se autoevaluează într-un mod realist, 
evidenţiind atât punctele tari ale lecţiei cât şi cele 
slabe. Toţi au manifestat deschidere şi receptivitate la 
observaţiile şi îndrumările inspectorului de 
specialitate. 
4. Evaluarea activităţii elevilor 
Elevii sunt atenţi, activi şi se implică în buna 
desfăşurare a lecţiei. Aceştia colaborează cu profesorul 
şi între ei pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 
Este utilizată atât evaluarea formativă cât şi cea 
sumativă, la fiecare sfârşit de capitol. 
5. Mediul educaţional 
Locul de desfăşurare al lecţiei precum şi resursele 
materiale ale şcolii sunt propice desfăşurării 
activităţilor instructiv educative. 
Disciplina: FIZICĂ 
Calificativ: BINE 
1. Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 
Planificarea calendaristică este corect întocmită, în 
concordanţă cu curriculum-ul naţional, particularizată 
în funcţie de specificul şcolii şi nevoile elevilor. 
Planificarea a fost realizată pe unităţi de învăţare, fiind 
prevăzute atât teme care implică organizarea unor 
lucrări practice de laborator cât şi teme care prevăd 
utilizarea resurselor TIC în activităţile cu elevii. 
2.Desfăşurarea activităţii didactice 
Lecţia asistă s-a caracterizat prin utilizarea strategiilor 
clasice şi moderne de lucru cu elevii, generarea unui 
climat motivant în clasă. Momentele instrucţionale s-
au derulat într-o succesiune logică, îmbinându-se 

- încurajarea activităţilor 
de grup şi a muncii de 
echipă; 
- detalierea sarcinilor 
individuale ale elevilor. 
 
-preocuparea permanentă 
pentru perfecţionarea 
metodico-ştiinţifică; 
-încurajarea activităţilor de 
grup şi a muncii de echipă; 
- îmbinarea în continuare, 
în cadrul lecţiilor, a 
mijloacelor clasice cu cele 
moderne şi aplicarea 
fişelor de lucru şi a 
experimentului de 
laborator. 

 -utilizarea în cadrul 
proiectării didactice a 
elementelor de tratare 
diferenţiată a elevilor; 

 -integrarea resurselor TIC 
în activitatea didactică; 

 amenajarea unui cabinet 
de specialitate, unde să fie 
expuse lucrările elevilor; 

 -conceperea unor teme 
pentru acasa care să le 
permită dezvolarea 
creativităţii şi a 
competenţelor practice ale 
elevilor. 
-realizarea diferenţiată a 
activităţilor didactice; 
-participarea tuturor 
elevilor la activităţile 
didactice; 
-realizarea lucrului în 
echipă, lucrului individual; 
-utilizarea suporturilor 
cartografice pentru 
evaluarea cunoştinţelor 
dobândite; 
-utilizarea resurselor 
materiale audio-vizuale în 
realizarea lecţiilor. 
 Pentru anul şcolar 2013-

2014, cele trei documente 
(adică şi „proiectarea 
unităţii de învăţare”) care 
stau la baza planificării 
activităţii didactice trebuie 
să fie elaborate cu maximă 
atenţie, respectându-se 
cerinţele metodologice şi 
modelele transmise de 
către M.E.N. 
 Cadrele didactice să 

acorde o maximă atenţie 
tipului, calitatăţii şi 
diversităţii strategiilor 
didactice utilizate în lecţie. 
 Să se insiste pe utilizarea 
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noţiunile noi cu cele deja cunoscute, care au fost 
reactualizate şi sistematizate, asigurând o integrare a 
mijloacelor de învăţământ cu noţiunile predate, astfel 
încât s-a realizat o bună fixare a cunoştinţelor. 
În timpul orelor s-a creat un climat propice studiului, o 
atmosferă relaxată de conlucrare între profesor şi elevi, 
s-a folosit un ton adecvat în comunicare. 
3. Evaluarea activităţii elevilor 
Evaluarea rezultatelor s-a făcut în mod corect, la 
sfârşitul orei profesorul a comunicat şi a motivat 
notele acordate elevilor. 
Disciplina: CHIMIE 
Calificativ: BINE 
1. Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 
Proiectarea activităţii didactice s-a realizat conform 
programei şcolare şi planificării calendaristice. 
Proiectarea activităţii de predare-învăţare-evaluare 
include metode şi strategii didactice diverse, precum: 
conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, 
demonstraţia, problematizarea, dovedind creativitate şi 
permiţând tratarea diferenţiată a elevilor clasei. 
2.Desfăşurarea activităţii didactice 
Activitatea didactică asistată a fost realizată în 
concordanţă cu planificarea şi proiectarea didactică. 
Doamna profesoară a demonstrat o bună pregătire de 
specialitate şi metodică. Informaţiile transmise elevilor 
au fost corecte, dar nu suficient de clare şi adaptate 
nivelului clasei. A folosit metode activ-participative, a 
colaborat permanent cu elevii, încurajându-i să 
participe la lecţie, coordonându-le permanent 
activitatea şi stimulându-le interesul pentru activitatea 
realizată. 
3. Evaluarea activităţii elevilor 
Elevii au participat la toate momentele lecţiei şi au 
dovedit responsabilitate în realizarea sarcinilor 
primite. Ei au colaborat permanent cu profesorul 
clasei; deşi nivelul clasei este mediu, gradul de 
utilizare al cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor 
a fost bun. 
DISCIPLINE TEHNICE 
CALIFICATIV: BINE 

 documentele de planificare sunt corect întocmite, în 
concordanţă cu curriculum naţional şi local; 

 corelarea dintre proiectarea şi realizarea activităţilor 
didactice; 

 conţinuturile transmise respect rigoarea ştiinţifică; 
 utilizarea strategiilor didactice moderne; 
 comunicarea este însoţită de explicaţii şi exemple din 

practica curentă, cu trimitere la alte obiecte de studiu; 
 notarea este ritmică, utilizându-se metode şi forme 

diverse de evaluare; 
respectarea particularităţilor clasei de elevi. 
DISCIPLINA:GEOGRAFIE 
CALIFICATIV:BINE 
-proiectarea şi planificarea activităţilor didactice 
asistate; 
-corelarea dintre proiectarea şi realizarea activităţilor 
didactice; 
-tonul, gesturile, mimica doamnelor profesoare în 
timpul activităţilor didactice asistate; 
-lucrul cu harta, cu atlasul, cu manualul; 
-stilul de lucru, claritatea explicaţiilor; 
accesibilitatea conţinuturilor transmise, funcţie de 
particularităţile de vârstă ale elevilor. 

strategiilor mixte, a celor 
algoritmice şi a celor 
euristice. 
 În cazul elevilor care sunt 

scutiţi parţial sau total de 
efort fizic, să se aplice 
corect prevederile 
legislaţiei în vigoare:  

- Regulamentul de 
organizare şi funcţionare 
a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, aprobat 
prin OMEdC 
nr.4925/2005, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

- Metodologia privind 
eliberarea scutirilor  
medicale de la orele de 
educaţie fizică şi sport 
pentru elevi  
şi studenţi şi Baremul 
medical cuprinzând 
afecţiunile pentru care se 
acordă scutirile medicale 
de la orele de educaţie 
fizică şi sport, aprobate 
prin Ordin Comun MedC-
MS, nr.204/520 din 2007. 
Elevii care sunt scutiţi 
parţial sau total de efort 
fizic să practice în timpul 
lecţiilor de educaţie fizică 
şi sport, sub atenta 
îndrumare a cadrelor 
didactice, ŞAHUL. 
(Programa şcolară prevede 
la sporturi alternative 
această disciplină sportivă) 
 Să se acorde atenţie mărită 

utilizării corecte a 
limbajului de specialitate 
în comunicarea cu elevii. 
 La veriga „organizarea 

colectivului de elevi” să se 
acorde o mai mare atenţie 
verificării echipamentului 
şi a stării de sănătate a 
elevilor, dar şi transmiterii 
informaţiilor privitoare la 
ce competenţe se doreşte 
să fie formate la elevi. 
 La veriga „pregătirea 

organismului pentru 
efort”, atunci când în sala 
de gimnastică/sport 
temperatura este scăzută, 
intensitatea cu care sunt 
exectuate mişcările trebuie 
să fie crescută. 
 La veriga „pregătirea 

organismului pentru 
efort”, să se acorde foarte 
mare atenţie executării 
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DISCIPLINA:EDUCATIE FIZICA 
1.2. Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 
 Planificarea activităţii didactice în cazul cadrelor 

didactice inspectate s-a realizat pe baza a trei 
documente cerute de către metodologia actuală: 

- eşalonarea anuală a unităţilor de învăţare 
- planul calendaristic 
- proiectarea unităţii de învăţare 
 Doar primele două documente se regăsesc atât la 

dosarele comisiilor metodice, cât şi în portofoliile 
cadrelor didactice consiliate.  
Exemplificări: toate cadrele didactice inspectate 
 Proiectarea activităţii didactice a fiecărui cadru 

didactic inspectat a respectat, în bună parte, cele 6 
etape principale: 

- încadrarea lecţiei sau a activităţii didactice în 
sistemul de lecţii sau în planul tematic 

- stabilirea obiectivelor operaţionale 
- prelucrarea şi structurarea conţinutului ştiinţific 
- elaborarea strategiei didactice 
- stabilirea structurii procesuale a lecţiei/activităţii 

didactice 
- cunoaşterea şi evaluarea randamentului şcolar 
 Un minus în ceea ce priveşte tipul, calitatea şi 

diversitatea strategiilor didactice utilizate. 
Exemplificări: Ichim Remus 
 În majoritatea lecţiilor asistate au existat şi elemente 

de creativitate, putându-se asigura astfel şi atractivitate 
faţă de activităţile propuse de profesori. 
 În cadrul proiectării didactice nu au fost remarcate 

elemente de tratare diferenţiată a elevilor cu nevoi 
speciale (elevii scutiţi medical de efort) 
Exemplificări: toate cadrele didactice inspectate 

1.3. Desfăşurarea activităţii didactice 
 La toate lecţiile asistate s-a constatat concordanţa 

activităţilor didactice cu planificarea şi proiectarea 
didactică propuse. 
 Lecţiile s-au desfăşurat metodic, respectându-se toate 

etapele/verigile. 
 Tipul lecţiilor a fost „mixt”. 
 Lecţiile au vizat formarea unor competenţe utilizîndu-

se ca activităţi de învăţare: 
- Calităţi motrice – viteza 
- Calităţi motrice – îndemânare 
- Joc sportiv – handbal 
- Calităţi motrice – forţă 
 Toate cadrele didactice inspectate cunosc conţinuturile 

disciplinei şi demonstrează, cu mici excepţii, 
corectitudine ştiinţifică în utilizarea limbajului de 
specialitate şi transmiterea conţinuturilor. 
 Au existat şi cadre didactice care au manifestat 

neatenţie în transmiterea unor informaţii cu ajutorul 
limbajului de specialitate. 
Exemplificări: Ichim Remus 
 Metodele utilizate cu precădere de către cadrele 

didactice inspectate au fost cele verbale şi cele 
practice. Mai puţin au fost utilizate metodele intuitive. 
 Explicaţiile au fost scurte, clare şi concise. 
  Explicaţiile, demonstraţiile şi exersările au fost 

combinate optim. 
 Densitatea motrică şi densitatea pedagogică s-au 

ridicat la un nivel bun spre optim. 
 S-au constatat şi „timpi morţi” în unele lecţii. 

Exemplificări: Mihai Iulia 

elementelor din „şcoala 
alergării” (calitatea 
mişcării mâinilor şi 
picioarelor la alergarea 
accelerată şi la alergarea 
lansată) şi din „şcoala 
săriturii” 
(calitatea/corectitudine 
pasului sărit şi pasului 
săltat). 
 La veriga „influenţarea 

selectivă a aparatului 
locomotor”, să se respecte 
linia metodică a executării 
actelor/acţiunilor motrice. 
 La veriga „temele lecţiei”, 

să se acorde o atenţie 
mărită respectării 
particularităţilor de vârstă 
şi de sex ale elevilor. Să se 
facă corectări ori de câte 
ori este nevoie. 
 La veriga „temele lecţiei”, 

să se acorde o atenţie 
mărită aplicării 
principiului accesibilităţii 
(trecerea de la uşor la greu, 
de la simplu la complex şi 
de la cunoscut la 
necunoscut), exersările 
respectând linia metodică. 
 La veriga „temele lecţiei”, 

să se insiste în utilizarea 
acelor elemente de 
creativitate care asigură 
atractiviate elevilor în 
lecţie.  
 Pe întreg parcursul lecţiei, 

trebuie să predomine 
densitatea motrică - fără 
„timpi morţi” (adică 
densitate pedagogică 
mare). 
 La veriga „revenirea 

organismului după efort”, 
să se insiste pe exerciţiile 
de relaxare. 
La veriga „tema pentru 
acasă/concluzii/recomand
ări”, să se acorde o atenţie 
deosebită greşelilor 
individuale în executarea 
unor acte/acţiuni motrice. 
 În cazul elevilor care sunt 

scutiţi parţial sau total de 
efort fizic, să se aplice 
corect prevederile 
legislaţiei în vigoare:  

- Regulamentul de 
organizare şi funcţionare 
a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, aprobat 
prin OMEdC 
nr.4925/2005, cu 
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 Singurele elemente de evaluare observate în toate 
lecţiile au fost cele verbale prin acordarea de 
calificative: „bine”, „foarte bine”, „greşit”, „corect” 
etc. 
 Conducerea activităţilor didactice s-a făcut cu 

profesionalism, remarcându-se tactul pedagogic al 
cadrelor didactice inspectate. 
La sfârşitul lecţiilor, în cadrul verigei „tema pentru 
acasă/concluzii/recomandări”, cadrele didactice nu au 
acordat o atenţie deosebită greşelilor individuale în 
executarea unor acte/acţiuni motrice. 

1.4. Atitudinea elevilor faţă de învăţare 
 La toate lecţiile asistate, elevii au manifestat o 

atitudine pozitivă/responsabilitate faţă de sarcinile 
primite. 
 În ceea ce priveşte relaţia „profesor-elev”, am 

constatat la toate cadrele didactice o ţinută morală 
demnă, concordantă cu valorile educaţionale transmise 
elevilor, un comportament responsabil concretizat prin 
respect şi consideraţie faţă de elevi, o stare psihică 
caracterizată de bună dispoziţie şi optimism, 
stimulativă pentru activitatea elevilor şi o 
disponibilitate totală pentru susţinerea fiecărui elev, 
corespunzător caracteristicilor sale, în dobândirea 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor predate. 
Toţi elevii au lucrat „cu dăruire” şi repect faţă de 
profesorul lor. 
În procesul de învăţare a predominat lucrul „în 
echipă”. 

1.5. Competenţele dobândite de elevi 
 În toate lecţiile asistate, cadrele didactice au urmărit 

formarea/dezvoltarea la elevi a competenţelor 
prevăzute de către programa şcolară. 
 Clasele sunt „lucrate”, competenţele având un nivel 

bun de formare. 
Progresul realizat de către elevi în cadrul lecţiilor a 
fost semnificativ. 

1.6. Mediul educaţional 
 Unitatea de învăţământ inspectată Şcoala Gimnazială 

Stăncuţa este dotată cu sala de sport de dimensiune 
medie 18 m x 9 m cât şi cu bază sportivă în aer liber 
(teren handbal/fotbal 40 m x 20 m), baschet, volei. 
 Unitatea de învăţământ inspectată Şcoala Gimnazială 

Cuza Vodă  nu este dotată cu teren în aer liber, 
activitatea desfăşurându-se într-o  sala de clasă 
amenajată.  
Dotarea materială, dispunerea instalaţiilor şi aparaturii 
sportive şi atmosfera generală creată  - optime 
desfăşurării tuturor lecţiilor asistate. 

1.7. Alte observaţii 
 În majoritatea lecţiilor asistate au existat puţine 

elemente de creativitate, cadrele didactice prezentând 
la inspecţie aşa-zisele „lecţii standard”. 
Conducerile unităţilor de învăţământ nu cunosc 
prevederile „Metodologiei organizării şi desfăşurării 
activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul 
preuniversitar”, aprobată prin OMECTS 3462/2012. 

1.8. Autoevaluarea realizată de cadrele didactice 
inspectate 
 Nu toate cadrele didactice inspectate au putut realiza 

autoevaluări obiective. 
Exemplificări: Ichim Remus 
Toate cadrele didactice au manifestat o atitudine 
pozitivă faţă de recomandările făcute de către 

modificările şi 
completările ulterioare 

- Metodologia privind 
eliberarea scutirilor  
medicale de la orele de 
educaţie fizică şi sport 
pentru elevi  
şi studenţi şi Baremul 
medical cuprinzând 
afecţiunile pentru care se 
acordă scutirile medicale 
de la orele de educaţie 
fizică şi sport, aprobate 
prin Ordin Comun MedC-
MS, nr.204/520 din 2007. 
Elevii care sunt scutiţi 
parţial sau total de efort 
fizic să practice în timpul 
lecţiilor de educaţie fizică 
şi sport, sub atenta 
îndrumare a cadrelor 
didactice, ŞAHUL. 
(Programa şcolară prevede 
la sporturi alternative 
această disciplină sportivă) 
Să se acorde o atenţie 
mărită formării valorilor şi 
atitudinilor, dar şi 
abilităţilor elevilor. 
A se insista pe amenajarea 
unui teren în aer liber la 
unitatea şcolară Cuza 
Vodă. 
 Cadrele didactice să 

acorde o maximă atenţie 
tipului, calitatăţii şi 
diversităţii strategiilor 
didactice utilizate în lecţie. 
 Să se insiste pe utilizarea 

strategiilor mixte, a celor 
algoritmice şi a celor 
euristice. 
Utilizarea 
muzicii/ritmurilor 
melodice în timpul 
exersării actelor motrice 
cu precădere la verigile: 
„pregătirea organismului 
pentru efort”, „influenţarea 
selectivă a aparatului 
locomotor” şi revenirea 
organismului după efort”. 
În cazul tuturor 
inspecţiilor de specialitate, 
atunci când profesorul se 
autoevaluează, să se insiste 
pe raportul: competenţe 
specifice prevăzute de 
programa şcolară -
competenţe dobândite de 
elevi. 
Recomandări: 
-Completarea portofoliului 
-Înscrierea la grade 
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reprezentantul ISJ. 
DISCIPLINA:RELIGIE 
CALIFICATIV:BINE 
-Doamna profesoară este un cadru didactic bine 
pregatit în specialitate şi metodic. Relaţionează bine cu 
copiii, alternând bine autoritatea cu apropierea 
sufletească de elevi.. Conţinutul şi metodele ţin cont de 
nivelul clasei şi de specificul clasei. Elevii participă cu 
plăcere la ore. Strategia didactică este diversificată, 
alternând modernul cu clasicul, bine aleasă. Evaluarea 
este realizată pe parcursul si la sfârşitul lecţiei.Elevii 
dovedesc o bună asimilare a cunoştinţelor.  
DISCIPLINA:EDUCATIE MUZICALA 
CALIFICATIV:BINE 
Activităţile didactice au fost partial  dinamice, si nu au 
fost bazate pe o cunoastere exacta a  continutului 
muzical al melodiilor din repertoriu impus de manual 
-documentele de proiectare corespund, in general, 
cerintelor  metodologice în vigoare.                -lecţiile 
nu au debutat prin efectuarea cu elevii a unui complex 
de exerciţii de emisie vocală.   
-conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia, 
exerciţiul şi audiţia muzicală au constituit metode 
didactice utilizate insuficient.                                            
-prin participarea activă la lecţii elevii au demonstrat 
calitati muzicale  si un nivel bun al aptitudinilor, 
precum şi cunoştinţe de teorie muzicală, insa 
insuficient valorificate de dl. profesor.        
DISCIPLINA:EDUCATIE PLASTICA 
CALIFICATIV:BINE  
Lecţia asistată şi-a atins partial obiectivele stabilite, de 
dezvoltare a competenţelor plastice, elevii dovedind 
abilităţi practice, dar insuficient valorificate de d-na 
profesoara. 
formularea obiectivelor operaţionale, construirea 
situaţiilor de învăţare  şi utilizarea strategiilor optime 
de predare – învăţare – evaluare au fost, in general, 
bune;  

 evaluarea noţiunilor teoretice şi a lucrărilor realizate 
de elevi s-a efectuat pe baza unor criterii insuficient  
argumentate ştiinţific  

 nu au fost utilizate eficient materiale didactice; nu toti 
elevii au avut materiale de lucru adecvate; 
comunicarea  profesor-elev este insuficienta 

didactice 
 Intonatia solfegiilor si a 

repertoriului vocal trebuie 
corect exersate; 

 aprofundarea lucrărilor de 
specialitate; 
frecventarea cercurilor 
metodice ale cadrelor 
didactice de specialitate, 
pentru o mai buna 
intelegere a modului de 
abordare a lectiei de ed. 
Muzicala. 

 diversificarea metodelor 
de predare; 

 corelarea etapelor de 
lucru cu momentele 
lecţiei; 

 gestionarea optimă a 
timpului dedicat lecţiei; 

 aprofundarea lucrărilor de 
specialitate; 

 frecventarea cercurilor 
metodice ale cadrelor 
didactice de specialitate, 
fiind necesar . 

4. Nivelul 
performanţelor 
realizate de copii în 
învăţare raportat la 
standardele 
educaţionale ( 
curriculare şi de 
evaluare) 
Calificativul 
acordat:BINE 

Descriptor BINE 
 ●Rezultatele crescătoare obţinute la evaluările 

naţionale(din ultimii trei ani), la testele aplicate în 
timpul inspecţiei, la evaluările iniţiale realizate la 
începutul anului şcolar curent evidenţiază un nivel bun 
de pregătire al elevilor;  

 ●La evaluarea naţională  din anul şcolar 2012-2013 
procentul de promovabilitate a fost de 69,95% din 31 
de elevi participanţi; 

 ●Din activităţile asistate se constată că sunt atinse 
standardele curriculare de către majoritatea elevilor la 
majoritatea disciplinelor;  

 ●Elevii demonstrează şi exersează, în situaţii diverse 
de învăţare, competenţele generale stabilite în 
programele şcolare; 

 ●Elevii au deprinderi de ascultare, de a formula 
întrebări, de a lucra individual şi în echipă;  

 ●Elevii  au dezvoltate competenţele de investigare 
ştiinţifică şi cercetare, deoarece în procesul didactic  s-
a pus un accent deosebit pe experiment, 

                                                                                                                              
►Diversificarea 
metodelor şi a activităţilor 
şi a situaţiilor de învăţare 
pentru a determina o 
implicare a tuturor elevilor 
în activităţi şi a spori 
atractivitatea acestora; 

 ► Realizarea de programe 
de pregătire suplimentară. 
Utilizarea strategiilor de 
învăţare centrată pe elev. 

 ►Diversificarea surselor 
de informaţii utilizate în 
lecţii (reviste, internet 
etc.) ; 

 ►Diversificarea 
metodelor şi a activităţilor 
şi a situaţiilor de învăţare, 
realizarea instruirii asistate 
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problematizare, descoperire; 
 ●Din asistenţele la ore rezultă că  elevii citesc şi scriu 

la un standard corespunzător în limba română şi au 
deprinderi necesare care îi ajută să lucreze 
corespunzător, fapt care conduce la o comunicare 
bidirecţională, iar gradul lor de participare şi implicare 
în actul didactic este bun;  

 ●Elevii au deprinderi  de a asculta şi de a răspunde la 
întrebări, au capacitatea de a pune întrebări şi de a 
exprima idei pe care le formulează în enunţuri corecte;  

 ●Elevii au competenţe de extragere a informaţiilor 
dintr-un text, de alcătuire a unor  compuneri pe o temă 
dată;  

 ●Majoritatea elevilor realizează conexiuni 
interdisciplinare dacă sunt formulate întrebări legate 
de aspectele comune ale domeniilor respective. 

 ●Majoritatea elevilor cooperează pentru realizarea 
unor sarcini, atunci când sunt puşi să lucreze în cadrul 
grupului; acest tip de activitate  este dozat 
corespunzător în lecţii, iar evaluarea    pune în valoare 
activitatea elevilor; 
●Elevii nu au nevoie de o îndrumare continuă pentru a 
fi capabili să-şi folosească deprinderile în ceea ce 
priveşte achiziţionarea de cunoştinţe noi; 

de calculator pentru a 
determina o implicare a 
tuturor elevilor în activităţi 
şi a spori atractivitatea 
acestora; 
 

5. Modul în care unitatea 
de învăţământ sprijină 
şi încurajează 
dezvoltarea personală 
a elevilor şi motivaţia 
acestora în 
învăţare(consiliere, 
orientare şcolară, 
asistenţă 
individualizată) 
respectând principiile 
educaşiei inclusive şi 
asigurarea egalităţii 
de şanse 
Calificativul 
acordat:BINE 

În urma dialogului formal şi informal cu elevi de 
diferite vârste şi grade de pregătire din Şcoala 
gimnazială, aceştia şi-au exprimat opiniile privind 
modul în care colectivul de cadre didactice se 
preocupă de dezvoltarea lor personală, de motivaţia 
acestora pentru învăţare.  
Priorităţile menţionate în Planul de Acţiune al Şcolii 
sunt: 

 -adaptarea ofertei educaţionale prin calificări şi 
curriculum la cerinţele socio-economice locale 

 -creşterea calităţii activităţii de informare şi consiliere 
privind cariera 

 -dezvolatarea parteneriatului şcoală-agenţi economici 
 -tranziţia de la şcoală la liceu 
 -perfecţionarea sistemului de formare continuă a 

resurselor umane din şcoală pentru asigurarea calităţii 
învăţământului  
La nivelul Consiliului profesoral a fost stabilit un set 
de reglementări menite să asigure elevilor şi 
personalului didactic menţinerea unui climat de ordine 
şi siguranţă în unitatea şcolară, conservarea 
patrimoniului şcolii. Comportamentul elevilor în 
relaţiile cu colegii, cu personalul didactic şi auxiliar al 
şcolii este reglementat prin R.O.I.,  document prelucrat 
în cadrul orelor de dirigenţie şi şedinţelor cu părinţii, 
fiind apoi afişat la loc vizibil. 
La protofoliul comisiei de prevenire şi combatere a 
violenţei de la nivelul unităţii şcolare există 
următoarele documente: evidenţa membrilor, decizia 
comisiei, date personale, atribuţii, plan managerial, 
procese verbale, protocoale şi parteneriate încheiate cu  
poliţia, jandarmeria. 
În unităţile de învăţământ din comuna Stăncuţa  nu s-
au înregistrat acte de violenţă , consum de droguri sau 
alte fapte cu caracter antisocial comise de elevi sau de 
către personalul didactic şi nedidactic . 
La nivelul unităţii şcolare elevii sunt antrenaţi în 
diverse activităţi extraşcolare: concursuri sportive 
(şah, fotbal, dans popular) vizionarea unor spectacole 

►Păstrarea unei legături 
mai strânse între şcoală şi 
elevi după absolvirea 
acestora, continuarea 
urmăririi evoluţiei  lor  în 
timp şi a integrarii lor 
sociale. 
►O colaborare  eficientă 
cu CJRAE privind 
consilierea si orientarea 
şcolară a elevilor. 
►Implicarea elevilor în 
organizarea activităţilor 
extraşcolare, a orelor de 
dirigenţie, identificarea 
problemelor şi soluţiilor 
pentru rezolvarea acestora; 
►Diversificarea ofertei 
extraşcolare 
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de teatru şi film, vizite la agenţi economici, activităţi 
propuse şi derulate prin parteneriatele şi protocoalele 
de colaborare încheiate. Activităţile derulate au ca 
obiective formarea la elevi a unor competenţe şi 
motivaţie pentru participarea activă la viaţa social–
politică în vederea asigurării coeziunii sociale, 
promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă, 
susţinerea şi promovarea tinerilor cu potenţial în 
performanţa şcolară şi valorificarea capacităţilor 
antreprenoiale 
Unitatea şcolară furnizează permanent consultanţă 
elevilor, garantându-le acestora libertatea deplină de a 
lua decizii privind orientarea şcolară şi profesională. 
Orele de dirigenţie, activităţile Consiliului 
Reprezentativ al Elevilor (CRE), are un rol deosebit în 
atragerea elevilor în activităţi educative , şcolare şi 
extraşcolare. 
Strategiile educaţionale folosite în activităţile 
curriculare şi extracurriculare au înlesnit dezvoltarea 
personală a elevilor. 
 Strategiile educaţionale folosite în activităţile 
curriculare şi extracurriculare înlesnesc un nivel înalt 
de implicare a elevilor ceea ce reprezintă o contribuţie 
semnificativă pentru dezvoltarea lor personală. 

6. Relaţiile unităţii de 
învăţământ cu părinţii 
şi cu comunitatea 
locală 
Calificativul acordat: 
 BINE 

Primăria  din Stăncuţa asigură  transportul zilnic  
elevilor  la Liceul   Tehnologic  Insurăţei pentrut  30 
elevi. 
Este singura  primărie  care săptămânal  transportă 102  
elevi la liceele din municipiul  Brăila.          
La  începutul anului  şcolar părinţii  au   fost informaţi 
despre  regulamentul  intern al  unităţii. 
În relaţia  părinţilor  cu    şcoala  se  observă  o bună 
colaborare,  părinţii  sunt informaţi de   activitatea  
elevilor  la ore  , în general, fie  prin întâlnirile  
săptămânale, fie individual  ori de  căte ori este  
nevoie.  
Elevii  beneficiază de  ore  de  pregătire  suplimentară  
la  matematică  şi   limba  română. 
Atât  elevii cât  şi părinţii  apreciază   imobilul în care  
se defăşoara  orele  de curs, acesta  fiind  nou renovat  
şi având de asemenea şi  mobilier  nou. 
Buna desfăşurare  a procesului didactic  este  sub 
îndrumarea  unor  cadre  didactice  competente. 
Părinţii  şi -ar dori  o mai  bună dotare  materială  a 
şcolii şi mai multă severitate  la ore din partea 
anumitor  cadre  didactice 

Primăria   să  susţină 
unitatea  şcolară  în 
construirea  unei  săli de  
festivităţi; şcoala   să se 
implice  mai mult  in 
achiziţionarea  şi dotarea  
sălilor  de  clasă  cu  
auxiliare  didactice    
precum  şi suport  audio – 
video:   pentru activităţile  
din cadrul orelor  de  limbi 
moderne, organizarea  mai 
multor  activităţi  şcolare 
şi extraşcolare, ( mai  ales  
dansuri), concursuri şi  
competiţii  şcolare, atât la 
nivelul  şcolii  cât  şi la 
nivel  local  sau judeţean. 

7. Atitudinea elevilor 
faţă de educaţia pe 
care le-o furnizează 
unitatea de          
învăţământ 
Calificativul acordat: 
BINE 

În urma  chestionarului aplicat  s.-a  constat  că elevii   
sunt  în general mulţumiţi de  condiţiile modernizate  
în care  se  desfăşoară orele  de  curs.   
 La  orele  de  curs activităţile  sunt  interesante, clar  
explicate,  printre  orele  preferate  menţionăm 
cursurile  opţionale  pentru sănătate, limbile  străine, 
româna  şi  matematica 
Elevii  sunt implicaţi  în realizarea de  proiecte  
educaţionale, astfel dezvoltând  o bună relaţie  de 
colaborare  cu profesorii  diriginţi.  
Menţionăm dorinţa elevilor  de a fi mai multă 
disciplină  la anumite cursuri  şi  cadrele didactice  să 
fie  mai  exigente  şi mai  obiective  în aprecierea  şi 
notarea  elevilor  pentru activitatea lor  la  ora 
didactică. 

-Achiziţionarea 
necesarului de  manuale  
pentru toţi elevii 
-Dotarea cabinetelor de 
limbi moderne  şi a  
laboratoarelor  de 
informatică, chimie,  
biologie  cu calculatoare şi 
conectarea  la  reţeaua  de  
internet 
-Elevii işi doresc  cursuri  
opţionale  despre mediu  şi 
protejarea  acestuia 
-Realizarea mai multor 
activităţi  extraşcolare, 
concursuri pe diferite 
teme. 
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RAPORT SCRIS FINAL AL INSPECŢIEI ŞCOLARE GENERALE 
1.Denumirea unităţii de învăţământ: Grădiniţa cu program prelungit nr.3, Brăila 
2. Perioada de inspecţie: 4.11.2013 – 22.11.2013 
3.  Echipa de    inspecţie:                         
Coordonatorul echipei de inspecţie :  
prof. Mangiurea Cristina, inspector învăţământul preşcolar 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
inspectorului 

Aria tematică/Domeniul inspectat 
 

Disciplina/Aria 
curriculară inspectată 

1. Prof. Cristian Petcu 
Inspector implementarea 
descentralizării 
instituţionale 

1.Managementul şcolar, managementul asigurării 
calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii 
şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi 
informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a 
regulamentelor. 

 

2. Prof. Cristina Mangiurea 
Inspector şcolar 
învăţământ preprimar  

Modul de aplicare a curriculumului naţional, 
dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia 
şcolii/în dezvoltare locală şi calitatea activităţilor 
extracurriculare realizate de personalul didactic şi 
unele categorii de personal didactic auxiliar. 
 

Domeniul experienţial 
ştiinţe 
Domeniul experienţial 
limbă şi comunicare 
Domeniul experienţial 
om şi societate 
Domeniul experienţial 
estetic- creativ 
Domeniul experienţial 
psiho-motric 
Activităţi de dezvoltare 
personală 
Activităţi didactice 
liber-alese 

3. Prof. Cristina Mangiurea 
Inspector şcolar 
învăţământ preprimar 

3. Activitatea personalului didactic (proiectare, 
predare-învăţare-evaluare, reglare/remediere, 
diferenţiere a demersului educaţional). 

 

4. Prof. Iuliana Ignat 
Inspector şcolar 
Fizică/chimie/biologie 

4. Nivelul performanţelor realizate de elevi în 
învăţare raportat la standardele educaţionale 
naţionale (curriculare şi de evaluare). 

 

5. Prof. Veronica Picuş 
Inspector şcolar 
Informatică/ educaţie 
permanentă  
 

5. Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi 
încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi 
motivaţia acestora în învăţare (consiliere, orientare 
şcolară, asistenţă individualizată), respectând 
principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii 
de şanse. 

 

6. Prof. Veronica Picuş 
Inspector şcolar 
Informatică/ educaţie 
permanentă  

6. Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu 
comunitatea locală. 
 

 

7. Prof. Iuliana Ignat 
Inspector şcolar 
Fizică/chimie/biologie 

7. Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o 
furnizează unitatea de învăţământ. 
 

 

4.Obiectivele inspecţiei:  
a) evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în 
drept a rapoartelor de inspecţie;  
b) îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ 
preuniversitar cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul 
educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei;  
c) consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
pentru îmbunătăţirea propriei activităţi.  
5.Descrierea sintetică a contextului în care funcţionează instituţia de educaţie (demografic, geografic, economic, 
social, cultural etc.):  
Date generale: 
Unitatea de învăţământ:  Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 
Număr corpuri: 4, din care, 1- bază, 3 structuri   
Bază:Grădiniţa cu program prelungit nr.3 ‚,Prichindel’’( 3 grupe) 
             tipul: grădiniţă cu program prelungit 
             adresa: Aleea Trandafirilor, nr.1a 
             telefon/ fax: 0239/674983 
Structură: Grădiniţa cu program normal nr.43 ( 1 grupă) 
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             tipul:grădiniţă cu program normal 
             adresa: Aleea Policlinicii, bloc g16, scara 4, parter, apartamentul 101 
             telefon:0239/618760 
Structură: Grădiniţa cu program normal nr.14 ( 3 grupe) 
             tipul:grădiniţă cu program normal 
             adresa: strada ghioceilor, nr. 13, bloc a 57,scara 2, parter, ap.20 
             telefon:0239/613869 
Structură: Grădiniţa cu program normal nr.15 ( 1 grupă) 
             tipul:grădiniţă cu program normal 
             adresa: Strada  Tineretului, nr. 47,  bloc a 53, scara I, parter, ap 1 
             telefon: 0239/614074 
Director: educatoare grad didactic I, Muşat Anişoara 
PREZENTAREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3  
CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ: 
În cele patru grădiniţe, ambianţa se caracterizează prin: înţelegere, spirit de cooperare şi de echipă între membrii 
organizaţiei, între educatoare- copii, educatoare- părinţi şi tot personalul. 

    Valorile dominante sunt: 
   - respect faţă de copii; 

- încredere şi respect faţă de copii şi părinţi, colaboratori şi între colegi; 
- receptivitate, interes pentru nou, creativitate, dinamism, realism; 
- crearea unui climat pozitiv de muncă; 
- lucrul în echipă, empatie, cooperare; 
În cadrul organizaţiei, regulile, drepturile şi îndatoririle fiecăruia sunt reglementate şi de Regulamentul de Ordine 
Interioară şi de Fişele posturilor pentru toate categoriile de personal. 
Sistemul de comunicare funcţionează prin panouri de afişaj, întâlniri periodice(săptămânale, lunare), instruiri pe 
compartimente. 
MANAGEMENTUL ŞCOLAR: 
Directorul unităţii: 
- absolventă a Liceului Pedagogic ,,D.P.Perpessicius’’, Brăila; 
- absolventă la Universita\ii ,,Spiru Haret’’, Facultatea de Sociologie- Psihologie; 
- studii master- absolventă a SNSPA- Managementul Sectorului Public 
- metodist I.S.J., Brăila; 
- formator C.C.D. Brăila. 

  A iniţiat şi dezvoltat proiecte educaţionale 
 locale:       „Azi prichindei, mâine voinicei”, „Grădiniţa veseliei” 
 judeţene:  „Calculatorul, prietenul naturii şi al copiilor” 
 naţionale: „Colorăm şi învăţăm”, „Tradiţii şi obiceiuri”,”Winners”, „Kalokaghatia” 
 Internaţionale:  
       - organizare şi desfăşurare activităţi cu părinţii în cadrul proiectului internaţional,,Educăm aşa’' 
       - participare anuală la  ,,Spring Day in Europe’’                   
6.Date generale statistice privind unitatea de învăţământ preuniversitar:  
INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 
RESURSE UMANE 
1. NUMĂR DE PREŞCOLARI: 122 
Număr de grupe: 8  

 1 grupă mică – program prelungit 
 1 grupă mijlocie - program prelungit 
 1 grupă mare - program prelungit 
 1 grupă mică – program normal  
 4 grupe mari  – program normal 

2. PERSONALUL UNITAŢII: 
-Număr cadre didactice: 11 din care: 

-9 titulare 
      -1 calificat detaşat  
      -1 calificat detaşat pe catedră rezervată 

 -Număr cadre didactice auxiliare: 3 dintre care: 
       - administrator financiar 1 normă 
       - administrator de patrimoniu 1- ½ normă 
       - secretar  -1 normă 

-Număr de cadre nedidactice:  
        - asistentă medicală – 1 
        - bucătar – 1 
        - îngrijitori – 4 – 3,5 norme 

RESURSE MATERIALE: 
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A. NUMĂR DE CLĂDIRI: 4 cu adrese diferite: 
      - Unitatea de bază – Aleea Trandafirilor, Nr. 1A, 
      - Structura– Aleea Policlinicii, Bl. G 16, 
      - Structura- Strada Ghioceilor, Nr. 13, 
      - Structura- Strada Tineretului, Nr. 47. 

B. STAREA CLĂDIRII: 
        - BAZĂ:  clădire veche de aproximativ 100 de ani, cu reparaţii efectuate. 
        - DOUĂ STRUCTURI: bune, 2 apartamente confort 1 la parter de bloc 
        - O STRUCTURĂ: bună, 1 apartament confort II la parter de bloc 

C. SPAŢIUL ŞCOLAR:   
Săli de grupă: 
- BAZĂ Grădiniţa cu P. P. Nr. 3:  
- trei săli de grupă cu dublă funcţionalitate: proces didactic şi servirea mesei 
- dotare: - mobilier funcţional, etajere, măsuţe, scăunele 

    - două CD- player ; 
     - colecţie de CD-uri educaţionale; 
     - literatură pentru copii; 
     - jocuri: de masa, de construcţii, logice; 
     - jucării: păpuşi, maşini, etc. 

Dormitoare: 
Bază- funcţionând cu P. P.-  trei dormitoare 
Dotare: -pătuţuri rabatabile, fotolii extensibile individuale, lenjerie individuală: cearceafuri, pături de lână. 
Spaţiul de joacă: 
BAZĂ: 800 mp (curte) 
STRUCTURĂ Grădiniţa cu P. N. NR. 43: 
Două săli de grupă, fiecare funcţionând în câte un apartament confort 3, la parter de bloc 
Dotare: mobilier  nou, funcţional, etajere, măsuţe, scăunele, biblioteci pentru cadre didactice, pentru copii. 
STRUCTURĂ Grădiniţa cu P. N. NR. 14: 
Trei săli de grupă, funcţionând într- un apartament confort1, la parter de bloc. 
Dotare: mobilier  nou, funcţional, etajere, măsuţe, scăunele, biblioteci pentru cadre didactice,  
pentru copii, calculatoare, imprimante. 
STRUCTURĂ Grădiniţa cu P. N. NR. 15: 
Trei săli de grupă, funcţionând într- un apartament confort1, la parter de bloc. 
Dotare: mobilier  nou, funcţional, etajere, măsuţe, scăunele, biblioteci pentru cadre didactice, pentru copii, calculatoare, 
imprimante, sală pentru jocuri,  
D. SĂLI VESTIAR: 5 (bază şi structuri), dotate cu dulapuri pentru vestimentaţia/încălţămintea copiilor;  dulap pentru 
păstrarea medicamentelor ( la bază) 
E. CABINET CONTABILITATE ŞI SECRETARIAT: dotat cu mobilier, fax, 3 PC, 2 imprimante. 
F. CABINET DIRECTOR: dotare-  P.C. , multifuncţional, un dulap pentru documente şi bibliotecă. 
G. GRUPURI SANITARE: 5, destinate copiilor, 2 pentru personal. 
BAZĂ: 1, cu trei scaune si spaţiu amenajat pentru funcţia de spălătorie 
STRUCTURI: Grădiniţa 43- 2 câte unul în fiecare apartament cu câte 2 scaune fiecare, Grădiniţele 14 şi 15- câte 2 în 
fiecare apartament destinate separat preşcolarilor şi personalului. 
H. BLOC ALIMENTAR: 
BAZĂ: 
 BUCĂTĂRIE: două aragaze, o hotă, frigider, dulap cu platformă, dulap pentru pâine, un soldat pentru veselă, corp 

cu sertare pentru depozitat prosoape cântar pentru porţionat.  
 CAMERA PENTRU CURĂŢAT ZARZAVAT: chiuvetă, dulap cu platformă, maşină de spălat vase. 
 MAGAZIE PENTRU ALIMENTE: un  frigider,o ladă frigorifică, dulap pentru depozitat unele produse. 
STRUCTURI:  
Spaţii amenajate special pentru programul lapte- corn:  
- frigidere necesar depozitării produselor lactate, dotate cu termometre, 
- dulapuri pentru produsele de panificaţie. 
7.Activităţile desfăşurate pe parcursul inspecţiei: 
Activităţile desfăşurate au avut ca fundament „Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, 
aprobat prin  OMECTS nr. 5547 din 6 octombrie 2011, publicat în M.O. al României nr. 746  la data de 24.10.2011, ca 
legislaţie secundară Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale.  
-În vederea respectării şi aplicării corecte a RIUÎP şi a MARIUÎP, echipa de inspecţie a stabilit o serie de reguli, 
proceduri, machete privind evidenţa organizării şi desfăşurării inspecţiei şcolare generale în cele trei etape ale ei 
(preinspecţia, desfăşurarea propriu-zisă a inspecţiei, postinspecţia). Având în vedere că perioada de desfăşurare a 
inspecţiei generale  la Grădiniţa cu program prelungit nr. 3, Brăila, a coincis cu alte inspecţii generale derulate la nivelul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, echipa de inspectori a realizat o coordonare a activităţilor derulate.  
-Înştiinţarea unităţii de învăţământ, documente solicitate, stabilirea sarcinilor membrilor echipei, stabilirea împreună cu 
directorul unităţii de învăţământ a modului în care se va desfăşura activitatea de inspecţie propriu-zisă. 
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-Întocmirea Dosarului activităţii de preinspecţie (prevăzut la art. 25 din RIUÎP) prin inserarea  documentelor şcolare 
precizate la art. 24 din RIUÎP. 
-În derularea inspecţiei generale pe lângă echipa de inspecţie formată din 4 inspectori au participat şi 4 metodişti ai 
disciplinei învăţământ preşcolar care, împreună cu inspectorul şcolar au realizat asistenţele la grupe. Conform MARIUÎP, 
art. 30, au fost inspectate toate cadrele didactice ale grădiniţei la cel puţin o activitate. În vederea efectuării inspecţiei la 
grupă a fost elaborată fişa de asistenţă la activitatea didactică având ca reper anexa 5 la MARIUÎP. 
-Documentele principale ale inspecţiei şcolare generale desfăşurate la Grădiniţa cu program prelungit nr.3 sunt: Rapoarte 
individuale scrise pe cele 7 arii/domenii tematice întocmite de inspectorii membri ai echipei, Raportul individual pe 
disciplina învăţământ preşcolar , Fişa de observare a lecţiei/activităţilor(denumită prin RIUÎP sub titlul de Anexa 5) 
completată de inspectorul şcolar şi metodişti. În baza acestor documente, care au urmărit analiza documentelor interne 
ale şcolii enumerate la art. 31 din RIUÎP, inspectorul coordonator al inspecţiei şcolare generale a redactat Raportul scris 
final al inspecţiei şcolare (Anexa 3) şi Rezumatul raportul scris final al inspecţiei şcolare (Anexa 4), cu respectarea 
prevederilor art. 33 privitor la etapa postinspecţiei (susţinerea rapoartelor verbale parţiale şi a raportului parţial general). 
-In timpul inspecţiei şcolare generale au fost organizate întâlniri cu beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei furnizate de 
unitatea de învăţământ şi au fost aplicate chestionare pentru părinţi şi personalul didactic având ca modele anexele 7, 8 şi 
9 din RIUÎP. 
8.Constatări/Aprecieri şi recomandări pentru fiecare arie tematică/domeniu: 
Notă: Constatările, aprecierile şi calificativele pentru fiecare arie tematică/domeniu se realizează/ se acordă pe baza 
criteriilor şi a descriptorilor din cadrul Metodologiei de aplicare a regulamentului de inspecţie şcolară generală a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
9.Constatări/aprecieri şi recomandări pentru fiecare disciplină inspectată. 
Nr.C

rt. 
Disciplina şi calificativul 

acordat 
Constatări/ aprecieri Recomandări 

 Învăţământ preprimar 
Domenii experienţiale: 
Ştiinţe 
Limbă şi comunicare 
Estetic- creativ 
Om şi societate 
Psiho-motric 
 
 
 
 
 
 
 
 

În urma asistenţelor la activităţile derulate în grădiniţă, din 
discuţiile cu copiii, precum şi din consultarea portofoliilor 
cadrelor didactice şi cele ale copiilor am constat următoarele: 
Domeniul ştiinţă 
Copiii sunt capabili să observe şi să compare acţiuni, 
evenimente, recunosc şi denumesc unele caracteristici în 
funcţie de care pot face comparaţii. Utilizează explorarea prin 
încercare şi eroare pentru a rezolva probleme. Deţin informaţii 
cu privire la cifre, numere, forme geometrice, mărimi, etc. 
Grupează obiecte după unu-două criterii, ordonează obiectele 
în funcţie de o caracteristică, utilizând încercarea şi eroarea. 
Caută informaţii despre mediu prin utilizarea simţurilor sau 
prin observare. Fac dovada cunoaşterii elementelor din mediul 
înconjurător apropiat sau relativ îndepărtat, utilizează 
informaţia dobândită într-un alt context. Caută sprijin la alţi 
copii sau la adulţi(educatoare) în soluţionarea unei situaţii 
problemă. 
Domeniul limbă şi comunicare 
La majoritatea grupelor, preşcolarii au formată deprinderea de 
a ascultă în vederea înţelegerii mesajului. Demonstrează 
progres în înţelegereaşi aplicarea unor instrucţiuni simple. 
Verbalizează acţiunile desfăşurate, se exprimă în propoziţii 
simple sau dezvoltate, corecte din punct de vedere gramatical, 
dând dovadă de deţinere a unui vocabular adecvat vârstei. La 
grupa mare, copiii sunt interesaţi de limbajul scris, fiind 
conştienţi că tipăritura este purtătoare de mesaj. Citesc (nivel 
II) etichete, numele propriu, recunosc litere. Dau dovadă de 
discriminare fonetică realizând despărţiri ale cuvintelor în 
silabe. Folosesc diferite mijloace pentru a transmite un mesaj 
scris: desene, simboluri, litere. 
Domeniul estetic – creativ 
În demersul didactic sunt incluse zilnic activităţi de pictură, 
modelaj, educaţie muzicală fiind valorificate ca situaţii de 
învăţare şi dezvoltare pentru copii. 
În procesul de elaborare a unei lucrări artistice sunt folosite 
tehnici specifice picturii şi modelajului adaptate nivelului de 
vârstă. 
Muzica şi exprimarea prin muzică este o prezenţă continuă în 
programul grădiniţei fiind prezentă fie în cadrul activităţilor 
de educaţie muzicală, manifestări artistice, tranziţii între 
categoriile de activităţi. 

- cadrele didactice 
să creeze mai multe 
situaţii de învăţare 
prin descoperire; 
 - dotarea centrului 
de activitate Ştiinţă 
cu materiale 
didactice şi 
intrumente de 
investigaţie( lupă, 
microscop, truse 
speciale, etc.); 
Termen: permanent 
 
-încurajarea 
exprimării verbale 
libere; 
-respectarea 
ritmului individual 
atunci când 
aşteptăm un 
răspuns de la copil;  
-activităţile de 
repovestire să fie 
organizate cu 
preponderenţă pe 
grupuri mici; 
-încurajarea 
exprimării 
creativităţii 
lingvistice a 
copiilor (poveşti 
create de copii; 
rime, poezii scurte, 
ghicitori create de 
copii); 
-valorificarea artei 
dramatice ca 
modalitate de 
stimulare a 
exprimării verbale. 
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Domeniul om şi societate 
Abilităţi  sociale 
Deşi  copiii provin din medii socio-culturale diferite, sunt 
eficienţi  în  interacţiunile  cu  ceilalţi pentru a  realiza  
scopurile propuse de educatoare. 
Astfel  pot  iniţia  şi menţine o interacţiune cu  alt copil, ştiu 
să asculte , să împartă obiecte, să respecte regulile, să 
coopereze cu ceilalţi  în  rezolvarea unei sarcini, să  ofere şi să 
ceară  ajutorul  cand este nevoie. 
Preşcolarii manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, 
interacţionând cu uşurinţă cu aceştia, solicită ajutorul atunci 
când au nevoie, sunt capabili să argumenteze acceptarea sau 
refuzul unei alternative date de adult. Interacţionează din 
proprie iniţiativă cu colegii, se integrează în grup sau creează 
unul prin iniţierea unui joc. Îşi adaptează comportamentul în 
funcţie de regulile diferitelor situaţii. Sunt capabili să îşi 
asume responsabilităţi, să negocieze şi să participe la luarea 
deciziilor. Manifestă empatie faţă de celelalte persoane, 
colegi. Copiii se percep în mod pozitiv punându-se, astfel, 
bazele încrederii de sine. Sunt capabili să-şi identifice unele 
emoţii, trăiri şi să-şi coordoneze comportamentul. 
Activităţi  practice 
Copiii pot efectua unele operaţii simple cu materiale diferite – 
ca înşirare, rupere, aplicare, îndoire, mototolire. Încă de la 
grupa mică copiii sunt iniţiaţi  în activităţi practic-
gospodăreşti-sortarea materialelor cu care au lucrat, aşezarea 
lor pe rafturi, etc. 
Domeniul psiho-motric 
Preşcolarii sunt capabili să-şi coordoneze muşchii mari ai 
corpului şi muşchii mici ai mâinilor cu scopul unei mişcări, 
participând cu plăcere la diferite activităţi fizice. Îşi folosesc 
simţurile  în interacţiunea cu mediul pentru a-şi orienta 
mişcările. Au formate deprinderi de igienă personală  şi 
alimentaţie sănătoasă. 

Termen: permanent 
 
-încurajarea 
manifestării 
individuale a 
copiilor; 
-eliminarea 
tiparelor, 
şabloanelor, 
incurajarea 
exprimării libere 
prin limbaj plastic 
şi muzical. 

Termen: permanent 
 
-aplicarea unor 
metode de învăţare 
prin cooperare; 
-valorificarea 
colaborării în 
cadrul unui joc ca 
modalitate de 
învăţare. 

Termen: permanent 
 
-eliminarea, pe cât 
posibil a tiparelor, 
stimularea 
creativităţii. 
Termen: 
permanent 

CALIFICATIV FINAL: BINE 
 
RAPORT SCRIS FINAL AL INSPECȚIEI ȘCOLARE GENERALE 
1. Unitate de învăţământ: Şcoala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu”,  Brăila 
2. Perioada inspecţiei: 24. 03.2014 – 11.04. 2014 
3. Echipa de inspecţie: 

Coordonatorul echipei de inspecţie:  
Prof.Vlad Alina-Mirela, inspector școar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
inspectorului 

Aria tematică/Domeniul inspectat Disciplina/Aria 
curriculară inspectată 

1 Prof. Cristian Silviu 
PETCU, managementul 
instituţiilor de învăţământ 

Managementul şcolar, managementul calităţii, 
dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii 
resurselor (umane, financiare, materiale şi 
informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a 
regulamentelor 

Aria tematică 1 

2 Prof. Ecaterina BONCIU, 
inspector învățământ 
primar 

Modul de aplicare a curricumului naţional, dezvoltarea 
şi aplicarea curricumului la decizia şcolii/în dezvoltare 
locală şi calitatea activităţilor extracurriculare realizate 
de personalul didactic şi unele categorii de personal 
didactic auxiliar 

Aria tematică 2 

3 Prof. Alina-Mirela 
VLAD, inspector școar 

Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-
învăţare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului 
educaţional) 

Aria tematică 3/Istorie 

4 Prof. Manuela - Mirela 
DIACONESCU, 
inspector școlar 
matematică 

Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, 
raportat la standardele educaţionale naţionale 
(curriculare şi de evaluare) 

Aria tematică 4 

5 Prof. Ecaterina BONCIU, 
inspector școlar  
învățământ primar 

Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi 
încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia 
acestora în învăţare (consiliere, orientare şcolară, 

Aria tematică 5 
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asistenţă individualizată) respectând pricipiile educaţiei 
incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse 

6 Prof. Aurelia STROE, 
inspector școlar 

Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu 
comunitatea locală 

Aria tematică 6 și 7 

7  Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o 
furnizează unitatea de învăţământ 

Limba engleză 
Limba franceză 

8 Prof. Adrian SIMION, 
inspector de specialitate 
limba şi literatura română 

Activitatea personalului didactic 
 

Limba şi literatura 
română 

9 Prof. Iuliana IGNAT, 
inspector de specialitate 
biologie, fizică, chimie 

Activitatea personalului didactic Biologie, fizică, chimie 

10 Prof. Pr. Florin GRECU, 
inspector de specialitate 
religie ortodoxă 

Activitatea personalului didactic Religie ortodoxă 

11 Prof. Dan 
GHEORGHIŢĂ,  
inspector de specialitate  
Educaţie fizică şi sport 

Activitatea personalului didactic Educaţie fizică şi sport 

12 Prof. Mircea BOGATU, 
inspector școlar 

Activitatea personalului didactic Educaţie muzicală, 
Educație  
plastică 

13 Prof. Veronica PICUŞ, 
inspector de specialitate 
informatică/ educaţie 
permanentă 

Activitatea personalului didactic Informatică , consiliere 

4. Scopul inspecţiei şcolare generale: 
 evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în 

drept a rapoartelor de inspecţie; 
 îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ 

preuniversitar cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu politicile, strategiile  şi proiectele naţionale în 
domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei; 

 consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi. 

5. Descrierea sintetică a contextului în care funcţionează instituţia de educaţie (demografic, geografic, economic, 
social, cultural etc.) 
Comunitatea locală: 
Şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor necesare pentru 
întreţinerea şi repararea şcolii.  
Relaţiile cu părinţii copiilor sunt destul de bune şi sunt întreţinute prin lectorate cu părinţii, în care aceştia sunt informaţi 
permanent despre problemele şcolii.  
Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt preocupaţi de problemele şcolii .  
Şcoala stabileşte legături cu organele de poliţie în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor, pentru combaterea 
delicvenţei juvenile, precum şi pentru participarea cadrelor de poliţie la orele de educaţie rutieră . 
Şcoala colaborează cu medicul şcolii în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la copii şi asigurarea asistenţei medicale.  
Şcoala stabileşte legături cu organele de protecţie a consumatorului în vederea asigurării sănătaţii elevilor. 
 INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 
 Mediul de provenienţă a elevilor: elevii provin din familii cu pregătire superioră, medie şi sub medie. 
 Calitatea personalului didactic: calificat 96,15 % şi cu performanţe în activitatea didactică. 
 Relaţiile interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare. 
 Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între elevi, cadre didactice, părinţi, 
director, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună circulaţie a  informaţiei în ambele 
sensuri. 
 Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare şi 
responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc. 
Scurt istoric al şcolii: 
Şcoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu” a fost înfiinţată ca instituţie de învăţământ în 1880, luna august, 16, sub 
denumirea de Şcoala comunală de fete nr.2 Brăila, din ordinul Primăriei urbei Brăila nr.3270 din 1880 şi a funcţionat 
timp de zece ani în spaţii închiriate în străzile Prusiană şi Galaţi. 
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În 1890 Primăria Brăila începe construirea primului local al şcolii amplasat în strada Ştefan cel Mare compus din patru 
săli de clasă, o cancelarie, o bibliotecă, o sală de material didactic şi locuinţa pentru directoare şi personalul de serviciu. 
Începând din 1891 cursurile se desfăşoară în noul local al şcolii, iar din 1894 şcoala îşi schimbă titulatura în Şcoala de 
fete nr.4 Brăila. 
În perioada primului război mondial, 1916-1918, cursurile sunt întrerupte, sunt reluate câteva luni pe an, iar din 
decembrie 1918 cu regularitate. În perioada ocupaţiei germane, 1916-1918, şcoala a funcţionat ca spital. 
În anul 1925, directorul şcolii propune Primăriei Brăila construirea unei statui a eroinei „sublocotenent Ecaterina 
Teodoroiu” şi acordarea denumirii şcolii cu acelaşi nume. Această titulatură a fost păstrată în perioada 1925-1938, apoi 
revine la denumirea de Şcoala de fete nr.4/9 datorită creşterii populaţiei şcolare şi a lipsei de spaţiu. 
În perioada 1938-1955 şcoala îşi schimbă din nou denumirea în Şcoala de fete nr.5/9. 
Din anul 1949-1950 ia fiinţă ciclul II obligatoriu de 7 clase, schimbându-şi din nou denumirea în Şcoala elementară de 7 
ani nr.5 fete, iar din 1954 se va numi Şcoala elementară de 7 ani, nr.17. 
Creşte populaţia şcolară şi astfel se construieşte în anul 1974 al doilea corp de clădire pe latura din strada Ştefan cel Mare 
şi Aleea Suceviţei, construit din parter şi etaj, cu 8 săli de clasă şi 2 laboratoare(biologie, fizică-chimie), iar în 1977 este 
construit atelierul de lăcătuşerie situat în incinta Şcolii nr.18 actualmente Grădiniţa nr.33 din strada Griviţei. 
În anul 1996 are loc un mare eveniment din viaţa şcolii, acela de botezare a şcolii şi recăpătarea titulaturii de Şcoala cu 
clasele I-VIII „Ecaterina Teodoroiu” pe care o păstrează şi în prezent. 
În anii 2004-2005 are loc reabilitarea corpului vechi de clădire şi aducerea acestuia la noi standarde de funcţionare, prin 
finanţare de la Banca Mondială. 
În anii 2009-2010 are loc reabilitarea noului corp de clădire prin finanţare din fonduri europene. 
În toată această lungă perioadă de funcţionare de 130 de ani, şcoala a reprezentat un focar de cultură şi educaţie pentru 
toate generaţiile de copii, a fost şi rămâne un bastion al şcolii brăilene datorită rezultatelor remarcabile obţinute şi 
personalităţilor deosebite care fac cinste acestei instituţii. 
Începand cu 1septembrie, 2012, prin hotararea Consiliului Local Municipal Braila 207 / 31.08.2012, in componenta scolii 
intra si Gradinita nr 4 si Gradinita nr 33 . 
6. Date generale statistice privind unitatea de învăţământ preuniversitar 
a. Resurse umane 
Elevi  
La începutul anului şcolar 2013-2014 au fost înscrişi 317 elevi. Elevii au fost  grupaţi astfel: Clasele 0-IV  221 elevi, 
grupaţi în 10 clase ; Clasele V-VIII 96 elevi, grupaţi în 5clase. 
În anul şcolar 2012-2013 sunt înscrişi 315 elevi grupaţi în 17 clase: 9 clase învăţământ primar şi 8 clase învăţământ 
gimnazial. 
Mediul de provenienţă a elevilor: elevii (98,4 %) provin din familii cu pregătire medie, şcoli profesionale, şcoli de artă şi 
meserii, un mic procent fiind elevi (1,6 %) care provin din familii cu studii superioare. 
 Din medii sociale defavorizate (familii cu nivel economic scăzut, familii monoparentale, elevi care trăiesc în grija 
bunicilor sau a altor rude, elevi ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate)  provin aproximativ 240 de elevi, adică un 
procent de 60%. 
Cadre  didactice  
Încadrarea cu personal didactic  a fost conformă legislaţiei specifice, cu personal didactic calificat pentru fiecare 
disciplină. A fost asigurată suplinirea cu cadre didactice calificate pentru orele disponibile, astfel în  anul şcolar 
2013/2014 sunt: 40 de cadre didactice, din care 19 profesori, 10 învăţători  şi 11 educatoare, 4 ajutoare de educatoare.  La 
nivelul tuturor cadrelor didactice,  18 au gradul didactic I, 8 au gradul didactic II, 9 au gradul definitivat şi 5 cadre 
didactice debutante. Statutul cadrelor didactice este urmatoarea : 26 titulari ,  10 titulari detasati, 2 suplinitori calificati, 2 
cadre diactice asociate. 
Personal didactic auxiliar 
 - 1 administrator financiar I, 2 administratori de patrimoniu, 1 bibliotecar, 1 secretar. 
Personal nedidactic 
- 2 paznici, 2 muncitori, 6 femei de servici. 
b.  Resurse materiale  
Atât clădirea de sine stătătoare- bază, cât si cele doua structuri, terenul aferent bazei aparţin Primăriei Municipiului 
Brăila. 
NUMĂR DE CLĂDIRI: 3 cu adrese diferite: 
- Unitatea de bază –  Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu” - Str. Stefan cel Mare nr. 483, Braila. 
- Structura–  Gradinita nr. 33 –„ Mugurasii” Str. Stefan cel Mare 481, Braila. 
- Structura-  Gradinita nr. 4 „Mica Sirena „ Str. Dezrobirii nr. 6, Braila. 
STAREA CLĂDIRII: 
- BAZĂ: -  clădire veche de aproximativ 130 de ani, cu reparaţii efectuate, cladirea noua de aproximativ 35 ani, cu 
reparatii efectuate.  
-  STRUCTURA - Gradinita nr.33 „Mugurasii:”, cladire veche de aproximativ  140 ani si  functioneaza  ca gradinita din 
anul 1970, fara reparatii 
- STRUCTURĂ-Gradinita nr.4 „Mica Sirena” , cladirea noua de aproximativ 50 ani, fara reparatii. 
SPAŢIUL ŞCOLAR:   
-BAZĂ – Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu”. 
Doua corpuri de cladire alcatuite din: 
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-Corpul nou – la parter : - patru sali de clasa; 
                                       - birouri (director, secretariat, contabilitate- administrator, arhiva); 
                                       - sala masa – programul( „Scoala dupa scoala”); 
                                       - incapere lapte – corn; 
                                       - grupuri sanitare profesori, elevi. 
                     - la etaj : - trei sali de clasa; 
                                    - laborator fizica-chimie-biologie; 
                                    - cabinet informatica, 
                                    - cabinet medical, 
                                    - biblioteca, cancelarie, magazie materiale didactice, 
                                    - grupuri sanirare profesori, elevi. 
- Corpul vechi – sase sali de clasa; 

              - cabinet metodic, 
              - grupuri sanitare elevi. 

Dotari: - cabinet informatica ‚ 10 calculatoare, retroproiector, ecran proiectie, 
  - laborator fizica-chimie-biologie – materiale didactice ,planse, 
 - cabinet contabilitate – secretariat : dotat cu mobilier, fax, 3 PC, 2 imprimante. 
 - cabinet director : dotare-  P.C. ,imprimanta,televizor, un dulap pentru documente. 

           - grupuri sanitare : 6, destinate - fete,baieti, 2 pentru persone. 
           - biblioteca – calculator ,imprimanta, dulapuri pentru carti. 
           - Spaţiu amenajat special pentru programul lapte- corn:  frigider necesar depozitării produselor lactate, dotat cu 
termometru. 

 - Cabinet medical – dulap pentru pastrarea medicamentelor,  pat consultatie.  
Gradinita nr.33 „Mugurasii” : 
            - cinci sali de clasa multifunctionale;   

 - cancelaria / camera parinti, 
             - sala masa si bucataria, 
             - cabinet medical, 
             - vestiar, grupuri sanitare copii; 
Dotare   - mobilier funcţional, etajere, măsuţe, scăunele 

    - două CD- player ; 
    - colecţie de CD-uri educaţionale; 
    - literatură pentru copii; 
    - jocuri: de masa, de construcţii, logice; 
    - jucării: păpuşi, maşini, etc.  

BLOC ALIMENTAR: 
-BUCĂTĂRIE: doua aragaze, 2 hotă, 2 frigider, dulap cu platformă, dulap pentru pâine, dulap pentru veselă, corp cu 
sertare pentru depozitat prosoape, cântar pentru porţionat,  
-CAMERA PENTRU CURĂŢAT ZARZAVAT: chiuvetă, dulap cu platformă,  
-MAGAZIE PENTRU ALIMENTE: un  frigider, dulap pentru depozitat unele produse. 
 Gradinita nr.4 „Mica Sirena” : 
             - doua sali de clasa multifunctionale; 
             - cancelarie / camera parinti; 
             -  vestiar, grup sanitar copii, 
             - sala masa, 
              - sala materiale, 
 Dotare: - mobilier funcţional, etajere, măsuţe, scăunele 
              - CD- player ; 
              - colecţie de CD-uri educaţionale; 
              - literatură pentru copii; 
              - jocuri: de masa, de construcţii, logice; 
              - jucării: păpuşi, maşini, etc. 
SĂLI VESTIAR: - dotate cu dulapuri pentru vestimentaţia/ încălţămintea copiilor                          
UTILITĂŢI: Racordare la sistemul electric, gaz metan şi canalizare; Sistem de încălzire: 
BAZĂ/ STRUCTURI:  centrale termice proprii, noi, verificate ISCIR. 
SITUAŢIA JURIDICĂ A CLĂDIRILOR ŞI TERENULUI ( BAZĂ): 
Atât clădirea de sine stătătoare- bază, cât si cele doua structuri, terenul aferent bazei aparţin Primăriei Municipiului 
Brăila. 
Starea spaţiilor pentru învăţare a fost conform normelor legale : săli de clasă , laboratoare , cabinete de specialitate ,sala 
de mese.              
Aspectul sălilor  de clasă  a fost îmbunătăţit parţial, reuşindu-se igienizarea sălilor de clasă, a holurilor  şi toaletelor. 
Starea de curăţenie a fost bună datorită implicării personalului de serviciu.  
Agentul termic a fost asigurat la parametrii normali. 
Reţeaua de calculatoare a funcţionat corespunzător. 
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Sursele de finanţare ale şcolii sunt: Consiliul Local Municipal şi sprijinul financiar primit de la Consiliul Reprezentativ 
al Părinţilor. 
În anul scolar 2013-2014, in sem I. unitatea noastră şcolară a beneficiat de credite de la bugetul local destinate astfel: 
-cheltuieli de personal - 1.246390 lei 
-cheltuieli materale - 155.540 lei ( cap. 2002, reparatii curente- 33.480 lei a fost transferat la cap. 2001- utilitati) 
-transferuri (12 burse sociale)- 4910 lei 
- cheltuieli de capital - 60.000 lei 
Creditele au fost folosite conform destinaţiei lor, astfel: 
-creditele privind cheltuielile de personal s-au consumat integral; 
-creditele deschise pentru cheltuieli materiale au fost cheltuite integral; 
-creditele pentru transferuri au fost consumate integral; 
În prezent avem restanţe la plata utilitatilor: 14000 lei ( apa, ECO, CET, gaze)   
La fondul comitetului de părinţi s-au  strâns 6490 lei din care a fost cheltuită suma de 4244,86 lei,  au ramas 2245,14 
pentru anul scolar următor.  
 Organizaţia nonguvernamentală Reach Romania din Marea Britanie a sponsorizat 50 elevi, aflaţi în situaţie de risc 
social, cu bani de rechizite - 50 lire sterline pentru fiecare elev. Sponsorizarea s-a facut direct către elevi şi familiile lor. 
Elevi an scolar 2013 - 2014 
Promovabilitate  

Nrc
rt 

Nr. elevi 
primar 

Nr. elevi 
promovaţi la 
31.08.2013 

Promovabilit
ate  

Nr. elevi 
gimnaziu 

Nr. elevi 
promovaţi la 
31.08.2012 

Promovabilit
ate  

Promovabil
itate pe 
şcoală 

1. 143 143 100 % 158 142 89,87 94.93 
Cadre didactice an scolar 2013-2014 
Număr elevi /preşcolari 

Nr. 
crt. 

Nr. preşcolari Nr. elevi învăţământ 
primar  

Nr. elevi învăţământ 
gimnazial 

Nr. total de elevi 

1 115 221 96 432 
 

2. PERSONALUL UNITAŢII: 
 Școala ”E. Teodoroiu” 
 Personal didactic: 29 
 Personal didactic auxiliar: 4 
 Personal nedidactic: 6 
 Personal sanitar:1 
Grădinița nr. 33 
 Personal didactic: 8 
 Personal didactic auxiliar: 1 
 Personal nedidactic: 4 
 Personal sanitar:1 
Grădinița nr. 4 
 Personal didactic: 3 
 Personal nedidactic: 1 

SITUAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ ANUL ŞCOLAR 2013-2014 
NUMĂR 
CADRE 

DIDACTICE 
DIN UNITATE 

NUMĂR 
CADRE 

DIDACTICE 
TITULARE 

SUPLINITORI NUMĂR 
PERSONAL 
DIDACTIC 
AUXILIAR 

NUMĂR 
PERSONAL 

NEDIDACTIC 

OBS 

CALIFICAŢI NECALIFI 
CAŢI 

40 26 2 - 4 10 10 titulari 
detasati 

 SITUAŢIA PRIVIND ÎNCADRAREA PERSONALULUI PE GRADE DIDACTICE 
Nr.crt. Cadre didactice debutante Cadre didactice cu 

gradul definitiv 
Cadre didactice cu 
gradul didactic II 

Cadre didactice cu 
gradul didactic I 

1. 5 9 8 18 
Situaţia statistică a absolvenţilor 

 
Nr. crt. 

 
Unitatea şcolară 

 
2012 

 
2013 

1. Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci” 2 3 
2. Colegiul Naţional „N. Bălcescu” - 3 
3. Liceul Teoretic „N. Iorga” 8 3 
4. Colegiul Economic „I Ghica” 5 8 
5. Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” - 1 
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6. Liceul de Arte „H. Darclee” 1 1 
7. Liceul Teoretic „P. Cerna” 2 2 
8. Liceul Teoretic „M. Sebastian” 1 6 
9. Colegiul Naţional „A. Aslan” 1 - 

10. Liceul Tehnologic„P. Istrati” - 3 
11. Liceul Tehnologic „C. D. Neniţescu” - 1 
12. Liceul cu Program Sportiv 1 - 
13. Liceul Tehnologic „ C-tin Brâncuşi” 2 1 
14. C.S.E.I. - 1 

 Procent  100% 100% 
 

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2013-2017 
ANALIZA DIAGNOSTICA Anul scolar 2013 -2014 

MEDIUL INTERN 
INFORMATII GENERALE PRIVIND UNITATEA  
TIPUL ŞCOLII:  Şcoală Gimnaziala şi Grădiniţă 
 LIMBA DE PREDARE : limba română 
POPULAŢIA ŞCOLARĂ 
Numar de elevi: 448 
Numar de clase: 15 
Numar de prescolari 129 
Numar de grupe: 6 
Provenienta: mediu urban 
MEDIUL EXTERN 
IDENTIFICAREA  SI  DESCRIEREA  COMUNITATII  SI  A  GRUPURILOR DE  INTERES 
Scoala urmareste: 
 mentinerea unei legaturi permanente cu parintii elevilor (sedinte lunare, lectorate, participare la actiunile scolii); 
 elaborarea si aplicarea unor proiecte împreuna cu autoritatile locale  (lucrari  de reparatii si amenajari în  spatiul din 
incinta scolii si din afara acesteia);  
 mentinerea unei relatii de comunicare activa cu ISJ Braila; 
 realizarea de parteneriate educationale  cu scolile din proximitate si din oras; 
 colaborarea cu liceele din municipiu (cls. a VIII-a) 
 colaborarea benefica a scolii cu  agenti economici; 
identificarea si atragerea unor organizatii nonguvernamentale care pot deveni parteneri reali. 

4. ANALIZA PESTE 
A. Factori Politico-Legali 
a) Legislaţia muncii: 
 permite angajarea de către şcoala a personalului calificat şi a specialiştilor pentru      compartimentele deficitare; 
 nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe scăzute. 
b) Activitatea partidelor politice  
 toate partidele politice promovează măsuri şi politici educaţionale menite să continue dezvoltarea şi 
modernizarea sistemului; 
  lipsa de continuitate a măsurilor de reformă datorată alternanţei partidelor la guvernare. 
c) Activitatea de lobby 
 părinţii reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor şcolii şi a performanţelor instructiv-educative 
 cadrele didactice din învăţământul primar  si prescolar colaborează prezentând principalele realizări în 
activitatea instructiv-educativă şi performanţele obţinute de elevi 
 programul „şcoala după şcoală” se  deruleaza începând cu luna septembrie 2011; în funcţie de rezultatele 
obţinute şi de cererile părinţilor şi elevilor acest program va continua şi anul viitor. 
B.Factori economici 
a) Activitatea economică 
 reducerea activităţii economice a unor mari întreprinderi influenţează bugetele familiilor cu copii; 
 apariţia unor firme private cu productivitate bună oferă oportunităţi de sponsorizare a şcolii. 
b) Politica monetară şi valutară 
 fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afectează contractele de achiziţii pe termen 
mediu şi lung. 
 c) Politica bugetară 
  la nivel local politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se sursele financiare necesare asigurării în 
condiţii decente pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ. 
d) Venitul disponibil al familiei 
 scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor. 
C.Factori socio-culturali 
 a) Atitudinea faţă de muncă: 
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 atitudine pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor şi părinţilor.  
 b) Rata natalităţii: 
 scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolară creează probleme de încadrare cu personalul 

didactic.  
 c) Nivelul educaţional 
 majoritatea elevilor provin din familii cu pregătire medie şi superioară. 
d) Probleme etnice 
 în comunitate coexistă armonios populaţii de etnii diferite.  

  e) Atitudine faţă de religie  
 coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii.  

D.Factori tehnologici             
a) Dotarea, baza materială  
 corpul de clădire nouă(1974), funcţională, cu toate dotările şi utilităţile necesare desfăşurării procesului 
instructiv-educativ. 
 acces la Internet.  
E. Factori ecologici 
Pe măsura ce tehnologia se perfecţioneaza, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în domeniul ecologic, din grija 
faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea 
lor. În acest sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de 
partenerii sociali . 
5.ANALIZA SWOT 
I. CURRICULUM 

PUNCTE TARI 
 Şcoala dispune de documente curriculare 

oficiale: planuri-cadru, programe şcolare, metodologii 
de aplicare a programelor, ghiduri şi standarde de 
evaluare. 
 Curriculum la decizia şcolii diversificat, care 

ţine cont  de dorinţele elevilor, baza materială şi 
încadrare ; 
 Preocupări în direcţia predării cunoştinţelor 

prin introducerea softului educaţional ; 
 Surse informaţionale bogate : manuale , 

auxiliare didactice, paraşcolare, bibliotecă, internet. 

PUNCTE SLABE 
 Oferta CDŞ a Şcolii nu satisface în totalitate nevoile 
educaţionale ale elevilor şi nu constituie întotdeauna o 
activitate atractivă pentru aceştia. 

OPORTUNITĂŢI 
 Oferta mare de auxiliare didactice permite o 

selecţie riguroasă în vederea achiziţionării. 
 Creşterea exigenţei părinţilor faţă de serviciile 

pe care le oferă şcoala, disponibilitatea acestora la 
colaborare. 

AMENINŢĂRI 
 Nu toţi elevii au posibilitatea să-şi procure 
auxiliare şcolare; 
 Existenţa unor necorelaţii între programele 
şcolare de la învăţământul primar cu cele de la 
învăţământul gimnazial; 
 Starea fizică precară a manualelor la unele 
obiecte. 

II.RESURSE UMANE 
PUNCTE  TARI 

 Personal didactic titular calificat; 
 Personal didactic auxiliar bine pregătit la toate 

compartimentele; 
 Personal nedidactic conştiincios şi disciplinat; 
 Elevi dotaţi pentru activitatea de performanţă; 
 Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare pe o tematică diversă; 
 Cadrele didactice au abilităţi în domeniul IT şi 

preocupări pentru predarea lecţiilor asistată pe 
calculator. 

PUNCTE SLABE 
 Conservatorism în utilizarea metodelor activ-

participative de predare-învăţare-evaluare la ciclul 
gimnazial; 
 Valorificarea insuficientă a datelor obţinute în 

urma monitorizării şi controlului activităţii didactice. 

OPORTUNITĂŢI 
 Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o 

pregătire de calitate; 
 Solicitări de înmatriculare din alte sectoare ale 

municipiului; 
 Alocarea unei sume importante de la bugetul de 

stat pentru formarea continuă a cadrelor didactice.  

AMENINŢĂRI 
 Fluctuaţia personalului didactic suplinitor; 
 Scăderea numărului de copii din circumscripţie 
creează probleme de încadrare cu personalul didactic; 
 Creşterea numărului de elevi proveniţi din familii 
monoparentale sau din familii emigrate în ţările UE; 
 Lipsa de timp a părinţilor conduce la o slabă 
implicare a familiei în viaţa şcolii. 

III. RESURSE MATERIALE  
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PUNCTE TARI 
 Şcoala dispune de un local nou, spaţios, amenajat cu 
toate utilităţile necesare; 
 Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare; 
 Baza materială bună în continuă modernizare; 
 Realizarea de venituri extrabugetare  donaţii şi 
sponsorizări; 
 Şcoala dispune de o bază didactică bună, înnoită 
permanent prin eforturi proprii, de manuale, auxiliare 
didactice; 
 Conectarea la Internet; 
 Menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de 
întreţinere şi reparaţii periodice. 

PUNCTE SLABE 
 Lipsa unei evidenţe şi a unui control în vederea 

recuperării pagubelor realizate de către elevi; 
 Unele cadre didactice nu îşi asumă responsabilitatea 

gestionării şi întreţinerii bunurilor din sala de clasă; 
 Lipsa unui proiect cu finanţare externă; 
 Utilizarea incorectă a utilităţilor de către elevi. 

 

OPORTUNITĂŢI 
Descentralizarea finanţării şi autonomia 
instituţională permit o gestionare mai eficientă a 
fondurilor; 
Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al 
Părinţilor pentru rezolvarea problemelor materiale 
curente;  
Programe naţionale de dotări cu material didactic 
pentru laboratoare, sala de sport şi  carte şcolară 
pentru biblotecă. 

AMENINŢĂRI 
 Fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu 
valutele de referinţă afectează contractele de achiziţii pe 
termen mediu şi lung; 
 Bugetul limitat al comunităţii locale faţă de nevoile 
şcolii. 

IV.RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 
PUNCTE TARI 

 Colaborarea cu Primăria, Poliţia municipului, 
Poliţia sanitară, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Grupul 
de pompieri, Oficiu pentru protecţia consumatorului; 
 Colaborare bună cu preoţii Bisericii Sf.Ioan; 
 Colaborare cu Teatrul “Maria Filotti.”, cu Teatrul 
“Cărăbuş” şi cu Biblioteca judeţeană “Panait Istrati”; 
 Relaţii de parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al 
Părinţilor; 
 Relaţii de parteneriat cu şcoli din ţară şi străinătate 
dezvoltate în cadrul proiectului Comenius. 

PUNCTE SLABE 
 Număr mic de proiecte de parteneriat cu şcoli din 
municipiu şi din ţară; 
 Inconsecvenţă în promovarea imaginii şcolii în 
comunitate. 

OPORTUNITĂŢI 
Asistenţă de specialitate în realizarea de proiecte de 
parteneriat; 
Lobby din partea părinţilor privind realizările şi 
performanţele şcolii; 
Deschiderea spre colaborare a instituţiilor şi 
organizaţiilor din comunitatea locală. 

AMENINŢĂRI 
 Timpul limitat al părinţilor conduce la o 
slabă implicare a acestora în viaţa şcolii; 
 Perceperea eronată de către o parte a 
comunităţii a problematicii  vaste din activitatea 
şcolii. 

 
I. COMPONENTA STRATEGICA 
1.  VIZIUNEA 
Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu din municipiul Brăila, apreciată de către elevi, părinţi şi 
comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui 
învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru  rezultate deosebite în activitatea de 
performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.  
2. MISIUNEA 
Şcoala “Ecaterina Teodoroiu” Brăila este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe 
implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate. Climatul educaţional al 
şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a 
inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie. 
3.ŢINTE STRATEGICE 
a)Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui 
elev într-o formă de educaţie extracurriculară. 
b) Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare 
şi formare continuă. 
c)Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei  
şcolare. 
d)Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii, dezvoltarea acestuia prin accesarea de 
fonduri UE. 
e)Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională. 
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4. OPŢIUNI STRATEGICE 
 
Ţinta strategică 

OPŢIUNEA STRATEGICĂ 
Opţiunea 
curriculară 

Opţiunea financiară a 
dotărilor materiale 

Opţiunea 
investiţiei în 
resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 
comunitare 

1.Diversificarea 
curriculum-ului la 
Decizia Şcolii prin 
consultarea elevilor şi 
a părinţilor şi 
cuprinderea tuturor 
elevilor într-o formă 
de educaţie 
extracurriculară 

-Aplicare de 
chestionare 
elevilor şi 
părinţilor; 
-Creşterea 
atractivităţii  şi 
aplicabilităţii 
opţionalelor; 
-Activităţi 
extracurriculare 
complementare. 

-Achiziţionarea 
materialelor necesare 
prevăzute în programele 
disciplinelor opţionale; 
-Identificarea surselor 
de finanţare; 
-Folosirea eficientă a 
dotărilor existente. 

-Stimularea 
materială a 
cadrelor didactice 
care realizează 
discipline opţionale 
şi activităţi 
extracurriculare de 
calitate; 
 

-Extinderea 
parteneriatului cu 
părinţii şi implicarea 
acestora în pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţilor 
extracurriculare; 
-Extinderea 
parteneriatului cu 
instituţii şi ONG-uri 

2.Încadrarea cu 
personal didactic cu 
înaltă pregătire 
ştiinţifică şi metodică, 
receptiv la nou şi 
interesat de 
perfecţionare şi 
formare continuă. 

-Eficientizarea 
procesului de 
predare-învăţare 
prin utilizarea 
metodelor activ-
participative; 
-valorificarea 
oportunităţilor 
oferite de paleta 
largă de cursuri de 
formare. 

-Asigurarea sumelor 
necesare pentru 
perfecţionare cu plata 
de la bugetul local; 
-Mărirea numărului de 
calculatoare pentru 
folosirea sistemului 
electronic informatizat; 
Consultarea cadrelor 
didactice în vederea 
completării materialului 
didactic. 

-participarea la 
programe de 
formare în 
specialitatea 
cadrelor didactice 
de la gimnaziu; 
perfecţionarea 
cadrelor didactice 
în problematica 
managementului 
clasei; 
-elaborarea de 
materiale şi ghiduri 
metodice în 
comisiile de 
specializare. 

-Colaborarea cu Casa 
Corpului Didactic 
pentru participarea la 
cursuri de formare în 
specialitate şi metodica 
pregătirii specialităţii; 
 

3.Prevenirea eşecului 
şcolar, creşterea 
performanţelor 
elevilor supradotaţi şi 
includerea tuturor 
elevilor într-o formă 
superioară de 
şcolarizare; 

-Realizarea 
învăţământului 
diferenţiat pentru 
asigurarea 
incluziunii copiilor  
cu CES şi 
prevenirea 
eşecului şcolar ; 
-Creşterea 
aportului 
disciplinelor 
opţionale la 
asigurarea 
pregătirii de bază a 
elevilor ; 
-Realizarea de 
programe de 
pregătire 
suplimentară a 
elevilor capabili de 
performanţă. 

-Folosirea eficientă a 
materialului didactic şi 
a mijloacelor  de 
învăţământ din dotare;  
-Asigurarea fondurilor 
necesare pentru 
achiziţionarea de noi 
mijloace de învăţământ 
şi material didactic ; 
 

-Motivarea şi 
stimularea 
materială a 
cadrelor didactice  
ai căror elevi obţin 
rezultate la 
competiţiile 
naţionale. 

-Transmiterea către 
licee şi şcolile de arte 
şi meserii a fişei de 
caracterizare 
psihopedagogică  a 
absolvenţilor ; 
-Activităţi de 
parteneriat cu licee şi 
şcoli de arte şi meserii 
în vederea cuprinderii 
tuturor absolvenţilor 
clasei a VIII-a într-o 
formă de învăţământ  

4.Gestionarea, 
întreţinerea şi 
menţinerea 
funcţionalităţii 
patrimoniului şcolii, 
dezvoltarea acestuia 
prin accesarea 
fondurilor UE. 

-Tematica orelor 
educative va 
cuprinde aspecte ce 
ţin de păstrarea şi 
întreţinerea bazei 
materiale a şcolii; 
-Includerea în 
cadrul lecţiilor a 
elementelor 
educative de 
păstrare şi 

-Proiecte de buget 
fundamentate care să 
acopere cheltuielile de 
întreţinere şi reparaţii; 
-Realizarea unei 
execuţii bugetare 
echilibrate; 
-procurarea de fonduri 
extrabugetare; 
-Realizarea 
programului de achiziţii 

-asumarea 
răspunderii 
personalului 
didactic privind 
păstrarea 
patrimoniului 
şcolii; 
-Implicarea 
membrilor 
consiliului de 
administraţie în 

-Colaborarea cu 
comitetele de părinţi 
ale claselor; 
-Implicarea Consiliului 
Reprezentativ al 
Părinţilor în 
identificarea de noi 
surse de finanţare. 
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întreţinere a bazei 
materiale a şcolii ;  
-Realizarea unor 
investiţii în cadrul 
Programului 
Operaţional Regio. 

de bunuri şi servicii  în 
condiţiile legii; 
-Aplicarea prevederilor 
regulamentului şcolar 
pentru recuperarea 
pagubelor produse de 
elevi. 

gestionarea 
bunurilor şi 
recuperarea 
pagubelor. 

5. Promovarea 
imaginii şcolii în 
comunitate 

-Implicarea 
elevilor şi cadrelor 
didactice în 
popularizarea 
rezultatelor şcolii 
în rândul 
părinţilor;  
-Se vor edita 
pliante şi afişe care 
vor cuprinde 
informaţii despre 
realizările şcolii; 
-Se va asigura 
informarea 
comunităţii locale 
prin intermediul 
mass-media locală; 
-Realizarea de 
parteneriate pentru 
desfăşurarea de 
activităţi culturale 
în comunitate. 

-Identificarea de resurse 
extrabugetare pentru 
realizarea materialelor 
promoţionale; 
-Asigurarea logisticii 
necesare pentru 
desfăşurarea 
activităţilor de 
mediatizare şi 
diseminarea a 
informaţiilor. 

-Popularizarea prin 
mass-media a 
factorilor implicaţi 
în activităţile de 
parteneriat. 

-Implicarea părinţilor 
în acţiuni de 
promovare a imaginiii 
şcolii; 
-Realizarea unor 
activităţi 
extracurriculare în 
parteneriat cu Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinţilor. 

III. REZULTATE AŞTEPTATE 
a) CURRICULUM 
1. Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor în procent de peste 90%. (evaluare: 

interpretarea chestionarelor aplicate parintilor) 
2. Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare cel puţin un tip de activitate 

în afara programului de şcoală (evaluare: macheta activitatilor educative, completata de catre consilierul educativ in 
colaborare cu dirigintii si invatatorii) 

b) RESURSE UMANE 
1. 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate pe particularităţi de vârstă şi 

individuale ale fiecărui elev (evaluare: centralizarea informatiilor obtinute in urma asistentelor la lectii) 
2. 40% din numărul cadrelor didactice care predau la gimnaziu vor efectua cel puţin un stagiu de formare în 

specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a asigura managementul eficient al clasei (evaluare: 
evidenta realizata de catre responsabilul cu formarea continua) 

c) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
1. Spaţiul şcolar funcţional  la standarde ridicate de curăţenie şi igienă (evaluare: interpretarea chestionarelor aplicate 

parintilor, membrilor Consiliului Elevilor; procesele-verbale incheiate cu prilejul controalelor efectuate de catre DSP 
Braila) 

2. Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară (evaluare: raport realizat de catre 
administratorul scolii) 

3. Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor naţionale sau internaţionale (evaluare: 
aplicatie COMENIUS-proiect multilateral la termenul de februarie, 2013; depunerea unui proiect pentru construirea 
unei noi sali de sport) 

d) RELAŢII COMUNITARE 
1. Creşterea  cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile şcolare din municipiu şi judeţ 

(evaluare: macheta activitatilor educative, completata de catre consilierul educativ in colaborare cu dirigintii si 
invatatorii) 

2. Încheierea unor convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru derularea de proiecte pe diferite componente 
educaţionale. (evaluare: proiect incheiat cu ONG Filantropia si ONG PROHOMINI) 

IV.PROGRAME DE DEZVOLTARE 
Nr. crt. Domeniul funcţional Obiective propuse 

1.  CURRRICULUM ŞI 
VIAŢA ŞCOLARĂ 

Realizarea şi aplicarea unui chestionar pentru cunoaşterea intereselor elevilor 
şi părinţilor pentru disciplinele opţionale; 
Elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale alese de elevi; 
Proiectarea activităţilor extracurriculare şi cuprinderea tuturor elevilor într-o 
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formă de activitate nonformală. 
2.  RESURSE UMANE Participarea cadrelor didactice  la programe de formare; 

Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare şi asigurarea educaţiei de 
bază pentru toţi elevii; 
Perfecţionarea cadrelor didactice privind managementul clasei; 
Implicarea cadrelor didactice în activităţi de cercetare pedagogică în vederea 
elaborării de materiale metodice şi instrumente de activitate didactică (fişe, 
teste); 
Perfecţionarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi creşterea 
numărului de lecţii în Sistemul Educaţional Informatizat. 

3.  RESURSE MATERIALE 
ŞI FINANCIARE 

Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru desfăşurarea procesului 
instructiv-educativ; 
Asigurarea finanţării pentru activităţi de întreţinere şi dezvoltare a 
patrimoniului; 
Procurarea de fonduri extrabugetare pentru achiziţionarea de materiale şi 
pentru acordarea de premii pentru performanţe şcolare şi didactice. 
Creşterea funcţionalităţii platformei SEI; 
Gestionarea de către învăţători, diriginţi şi comitetele de părinţi ale claselor a 
patrimoniului din sălile de clasă; 
Identificarea de programe cu finanţare externă şi conceperea  proiectelor. 

4.  RELAŢII COMUNITARE Realizarea unor proiecte de parteneriat cu şcoli din oraş (cel putin 4 
proiecte). 

I. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
1. MONITORIZAREA INTERNĂ 

NR.  ACŢIUNEA RESPON
-SABIL 

PARTENER
I 

TERMEN ÎNREGISTARE
A REZULTATE-
LOR 

INSTRUMEN
-TE 

INDICA- 
TORI 

1. Elaborarea şi 
afişarea 
proiectului de 
dezvoltare 
instituţională  

Director -şefii 
comisiilor şi 
catedrelor; 
-comisia 
pentru 
evaluarea şi 
asigurarea 
calităţii 

Sept 2013 -produsul final -fişă de 
apreciere 

-criteriile 
de realizare 
a PDI 

2. Curriculum la 
Decizia 
Şcolii: 
proiectare şi 
aplicare 

Director  -şefii 
comisiilor şi 
catedrelor; 
 

anual -proiect CDŞ -fişe de 
evaluare 

-
standardele 
de evaluare 

3. Înscrierea la 
cursuri de 
formare 

Director -responsabil 
de formare 
continuă 

Pe 
parcursul 
derulării 
proiectului 

-în baza de date a 
şcolii 

-liste de 
prezenţă la 
cursuri. 

-număr de 
cadre 
didactice 
înscrise. 

4. Starea de 
funcţionalitat
e a clădirii  

Director -învăţători, 
diriginţi, 
elevi, personal 
administrativ 

-
săptămâna
l 

-registrul de 
evidenţă a 
reparaţiilor 

-analize, 
rapoarte 

Volumul 
cheltuielilo
r pentru 
reparaţii 
curente. 

5. Proiecte de 
parteneriat în 
derulare sau 
în pregătire 

Director  -responsabil 
cu proiecte şi 
programe 
educaţionale 
şi cadrele 
didactice 

-lunar -în baza de date a 
şcolii 
-pe pagina web a 
scolii 
-in revista scolii –
„DEBUTURI”  

-analize, fişe de 
evaluare 

-număr 
proiecte 

6. Imaginea 
şcolii 
reflectată în 
mass-media 

Director  -responsabil 
cu 
promovarea 
imaginii şcolii 

-
săptămâna
l 

-în baza de date a 
şcolii 

-situaţii 
statistice 

 

2. MONITORIZARE EXTERNĂ   -  Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN. 
3. EVALUARE INTERNĂ 
NR 
CR

ACŢIUNEA RESPON
-SABIL 

PARTE-
NERI 

TERMEN ÎNREGISTAREA 
REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDI-
CATORI 
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T 
1. Disciplinele 

opţionale 
realizate în 
urma 
chestionării 
elevilor şi 
părinţilor 

Director  -comisia 
pentru 
asigurarea 
şi evaluarea 
calităţii, 
şefii 
comisiilor 
şi catedrelor 

-la finalul 
acţiunii 

-în baza de date a 
şcolii 

-chestionare, fişe 
de apreciere, fişe 
de analiză a 
documentelor 

-descriptori 
de 
performanţă
, număr 
persoane 
chestionate, 
număr 
discipline 
opţionale 
realizate 

2. Creşterea 
calităţii 
procesului de 
predare 
învăţare 
reflectată în 
rezultatele 
elevilor 

Director -comisia 
pentru 
asigurarea 
şi evaluarea 
calităţii , 
şefii 
comisiilor 
şi catedrelor 

-semestrial -în baza de date a 
şcolii 

-analize, statistici -numărul 
cadrelor 
didactice 
formate, 
numărul 
elevilor 
promovaţi, 
mediocri şi 
cu rezultate 
de 
performanţă 

3. Situaţia 
spaţiilor de 
învăţământ şi 
a clădirilor 
şcolare 

Director -comisia 
pentru 
asigurarea 
şi evaluarea 
calităţii  

-semestrial -în baza de date a 
şcolii 

-analize, rapoarte -creşterea/ 
scăderea 
cheltuielilor 
de 
întreţinere 

4. Proiecte de 
parteneriat 
realizate 

Director -responsabil 
cu proiecte 
şi programe 
educaţional
e. 

-semestrial -în baza de date a 
şcolii 

-analize -Numărul 
de proiecte 
de 
parteneriat 
aprobate 

5. Realizări ale 
şcolii 
reflectate în 
mass media 
locală şi 
naţională 

Director  -responsabil 
cu 
promovarea 
şcolii 

-lunar -în baza de date a 
şcolii 
-pe pagina web a 
scolii  

-statistici, 
rapoarte 

-numărul de 
apariţii 
pozitive în 
mass-media 

 
DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 
Diagnoza mediului intern: 
Puncte tari:  
-cadrele didactice sunt calificate, bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională; 
-40 cadre didactice, 19 profesori, 10 învăţători, 11 educatoare dintre care 26 titulari, 10 titulari detatsati, 2 suplinitori 
calificati si 2 cadre didactice asociate; 
-18 cadre didactice cu grad didactic I, 8 cadre didactice cu grad didactic II, 9 cadre didactice cu grad didactic definitiv,  5 
cadre didactice debutante. 
-interes crescut al cadrelor didactice pentru formare profesională;  
-rezultate bune obţinute la E.N : promovabilitate la clasele a VIII a: 83%; 
-laborator de informatică bine dotat, conectat la internet; 
-colaborare bună a şcolii cu comunitatea locală şi consiliul local prin implicarea tot mai accentuată a acestora în viaţa 
şcolii; 
-derularea proiectului „Lapte şi corn” prin asigurarea unei gustări zilnice tuturor copiilor ; 
-asigurarea unui climat de colaborare destins între toate cadrele didactice; 
-program prelungit la gradinite; 
-dotarea gradinitelor cu sistem de incalzire si apa calda; 
-programul SCOALA DUPA SCOALA 
-reeditarea revistei şcolii – DEBUTURI 
-organizarea  concursurilor  judeţene POVEŞTILE DUNĂRII si BUCURIA CATECULUI POPULAR 
Puncte slabe: 
-rezultate sub limita aşteptărilor la olimpiadele şcolare judeţene; 
-spaţiu insuficient pentru o bibliotecă şi o sală de lectură modernă; 
-mediocritatea ridicată în rândul elevilor; 
Diagnoza mediului extern: 
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Oportunităţi: 
-posibilitatea îmbunătăţirii  bazei materiale  prin programele existente la nivel local şi în derulare:  reabilitarea sălii de 
sport 
-continuarea proiectului „Reach Romania” pentru copiii săraci(32)  şi posibilitatea câştigării unor noi proiecte. 
Ameninţări: 
-mediocritatea rezultatelor şcolare ale elevilor  din cauza stării materiale famliale sau plecării tutorilor în străinătate; 
-atitudinea de dezinteres a unor părinţi faţă de actul educaţional; 
-scaderea popularitatii scolare. 
Analiza P.E.S.T. 
Politicul 
Politica educaţională din şcoala noastră vizează aspecte legate de ridicarea  calităţii procesului instructiv-educativ, 
colaborarea cu autorităţile locale şi comunitatea locală fiind benefică, asigurând o dezvoltare pozitivă a activităţii . 
Consiliul local şi comunitatea locală este deschisă dialogului constructiv cu unitatea noastră şcolară. 
Economicul 
Şcoala noastră se afla într-o zonă centrală a oraşului dar aici învaţă elevi de origini socio- 
culturale diferite. Mulţi provin din familii defavorizate, nivelul de trai fiind scăzut din cauza desfiinţării multor locuri de 
munca.  
Socialul 
Plecarea părinţilor în străinătate pentru a munci, duce la slăbirea relaţiilor de familie şi creşterea dezinteresului pentru 
actul educaţional. Nivelul şomajului este crescut iar veniturile familiilor au scăzut ceea ce a dus la înscrierea elevilor în 
diverse proiecte şi programe de acoperire a riscului social (acordarea de rechizite din partea PRIMARIEI, Bisericii SF 
IOAN, parteneriatul cu ONG Reach Romania). 
Tehnologicul 
Dotarea bună a laboratorului de informatică  şi conectarea la internet, face tradiţională această activitate în şcoala noastră, 
astfel toate clasele de la ciclul gimnazial au ca opţional informatica. 
Pe lângă laboratorul de informatică mai avem conectate la internet un calculator ce serveşte secretariatul-contabilitatea, 
unul la direcţiune şi unul în cancelarie, două în clasele pregătitoare. 
Majoritatea  elevilor deţin calculatoare acasă ceea ce denotă un interes major al părinţilor în acest domeniu şi mulţi dintre 
ei  sunt conectaţi la internet. 
NEVOI  IDENTIFICATE 
a) Promovarea unei exigenţe sporite în actul managerial în cazul reticenţei faţă de nou şi schimbare.  
b) Monitorizarea activităţii cadrelor didactice în vederea eliminării formalismului, a creşterii eficienţei actului de 

predare şi a utilizării resurselor materiale . 
c) Adaptarea ofertei  educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să  răspundă intereselor lor de formare pe 

termen scurt, mediu şi lung. 
d) Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile locale în scopul 

diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar . 
e) Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare. 
OBIECTIVE STRATEGICE 
 Realizarea Planului managerial al Şcolii  în concordanţă cu strategia M.E.C.T.S 
 Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 2013/2014 în cele mai bune 

condiţii. 
 Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ. 
 Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ. 
 Aplicarea corectă a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la decizia şcolii. 
 Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de formare continuă. 
 Soluţionarea şi  eliminarea eventualelor conflicte. 
 Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea. 
 Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia 
 Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de ARACIP 
ŢINTE STRATEGICE 
Aplicarea legislaţiei şcolare la toate nivelurile; 
Respectarea ROI de către elevi şi  cadre didactice; 
Alegerea şi urmărirea şcolarizării tuturor copiilor de vârstă şcolară din zona de influenţă a şcolii noastre; 
Însuşirea de către elevi a cunoştinţelor ce derivă din programa şcolară, a valorilor culturii naţionale, parte integrantă a 
culturii universale; 
 Monitorizarea implementarii în actul educaţional a celor 8 competenţe–cheie:  Comunicarea în limba maternă, 
Comunicare în limbi străine, Competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie, Competenţe în 
utilizare a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie, Competenţe pentru a învaţa să înveţi, Competenţe de 
relaţionare interpersonală şi competenţe civice, Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, Sensibilizare culturală şi exprimare 
artistică 
Educarea elevilor în spiritul civic şi al respectării drepturilor fundamentale ale omului 
Promovarea şi stimularea liberei iniţiative a muncii în echipă, pentru rezolvarea tuturor problemelor care apar în 
desfăşurarea activităţilor şcolare şi extracurriculare;  
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Urmărirea formării continue a personalului didactic, cunoaşterea activităţilor de perfecţionare a muncii instructiv-
educative; 
Crearea  unei imagini pozitive a şcolii prin eficientizarea comunicării cu mass-media şi a activităţii de diseminare a 
activităţii şcolare  la toate nivelurile; 
Monitorizarea activităţii şi intervenţia, pe baza diagnozei şi a evaluării, pentru eficientizarea procesului educaţional 
conform procedurilor CEAC. 
Obiective operaţionale 
1. Studierea curriculumului naţional, a programelor analitice şcolare în vigoare şi stabilirea programelor CDŞ; 
2. Mobilizarea elevilor ciclului primar şi gimnazial pentru a participa la cercurile aplicative de la clubul copiilor; 
3. Întocmirea planificărilor calendaristice pentru fiecare disciplina de învăţământ cu respectarea metodologiilor în 

vigoare; 
4. Proiectarea activităţii muncii educative, întocmirea planului tematic pentru orele de dirigenţie şi consiliere; 
5. Pregătirea sistematica a lecţiilor de către cadrele didactice, aplicarea unei metodologii adecvate formarii 

competenţelor - cheie; 
6. Popularizarea şcolii noastre, a ofertei acesteia în domeniul activităţii instructiv-educative, în vederea realizării 

planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2013/2014; 
7. Intensificarea activităţii de pregătire a elevilor din clasa a VIII a  pentru obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune 

la EVALUAREA NAŢIONALĂ; 
8. Realizarea unei notări ritmice de către toate cadrele didactice, îmbinarea armonioasa a tuturor formelor de evaluare 

conform legislatiei; 
9. Mobilizarea cadrelor didactice pentru înscrierea şi participarea la activităţi de perfecţionare, de formare continuă, 

pentru obţinerea gradelor didactice, în vederea promovării noului în procesul instructiv-educativ şi a realizării 
procesului de reformă în învăţământ; 

10. Respectarea ROI în vederea îmbunătăţirii ordinii şi disciplinei în şcoală, pentru angajaţi şi elevi, prevenirea şi 
evitarea eşecului şi abandonului şcolar, combaterea permanentă a absenteismului manifestat de către elevi; 

11. Asigurarea unei permanente legături între partenerii actului educaţional; 
12. Perfecţionarea continuă a muncii de conducere, îndrumare şi control din şcoală; 
         
ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
In  baza legislaţiei şcolare în vigoare, am elaborat R.O.I. adaptat situaţiilor concrete din şcoală. 
TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL 
- septembrie 2013 
   a) Probleme organizatorice, axate pe asigurarea condiţiilor pentru începerea anului şcolar;  
   b)Validarea fiselor de evaluare a personalului didactic si personalului auxiliar;   
-  octombrie 2013  
a) Dezbaterea şi aprobarea urmatoarelor documente:  

-Raport asupra activităţii desfaşurate în anul şcolar 2012/2013 
-Program managerial al şcolii pentru  anul şcolar 2013/2014; 
- Aprobarea Regulamentului de ordine interioara 2013-2014; 
- Aprobarea PDI/PAS; 
- Alegerea CEAC 

-   noiembrie 2013  
     a) Pregătirea concursurilor şcolare 
     b) Raport asupra activitatii la clasa pregatitoare; 
     c) Referat: „ Evaluarea Nationala a elevilor la clasele a-II-a, a-IV-a, a-VI-A, a-VIII-a. 
-   ianuarie 2014 :                                                                                                                                    
a) Raport asupra activităţii desfaşurate în semestrul I  
-   martie 2014 
    - Informarea despre activitatea Comisiei pentru asigurarea calităţii în şcoală   
    - Referat: „ Utilizarea sistemului informatic in procesul instructiv educativ” 
-   iunie 2014 
Analiza situaţiei la învăţătură şi disciplină în anul şcolar 2013/2014  
1. Consiliul de administraţie, are rol de decizie în domeniul administrativ. 
Consiliul de administraţie are următoarea componenţă: 
1) Carnaru Neculai - director; 
2) Dragulin Luiza – profesor 
3) Cristescu Georgeta– învăţătoare; 
4)  Stan Ionela             - educatoare; 
5) Costache Madalina  - membra in Comitetul de parinti al scolii; 
6 )Pisica Nicoleta - membra in Comitetul de parinti al scolii 
7) Radu Carmen – administrator financiar I 
8) Danaila Zaharia Alexandru- reprezentant CLM Braila             
9) Tanase Maria- coordonator proiecte si programe; 
10)Tarachiu Florentina – reprez. sindicat cu statut de observator; 
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2)   Responsabilii ariilor curriculare  
1) Coman Marinela – ştiinte umaniste 
2) Dragulin Luiza– matematică şi ştiinţe  
3) Oprea Oana – comisia diriginţilor 
4) Bastiurea Lenuta- comisia învăţătorilor 
5) Stan Ionela – comisia preprimar 
3. Consiliul clasei – este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un 
părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi din liderul elevilor clasei respective. 
Preşedintele Consiliului clasei este dirigintele. 
Obiectivele Consiliului clasei sunt următoarele: 
a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi de instruire practică cu solicitările 
elevilor şi părinţilor; 
b) evaluarea progresului şcolar al elevului; 
c) stimularea elevilor cu un ritm lent de învăţare; 
d) organizarea de activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţe şcolare; 
4. Consiliul elevilor 
Consiliul elevilor este alcătuit din reprezentanţii fiecărei clase V-VIII (câte un elev din fiecare clasă) şi un membru 
reprezentant al cadrelor didactice, care va avea rolul de coordonator al întrunirilor. Dintre membrii săi Consiliul va alege 
un preşedinte –elev, un vicepreşedinte-elev şi un secretar-elev, pe toată durata anului şcolar. Conducerea şcolii va 
desemna un cadru didactic care să coordoneze activitatea Consiliului Elevilor. 
La începutul anului şcolar, fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în Consiliul elevilor. Votul va fi secret iar elevii îşi 
vor asuma responsabilitatea alegerii lor. Profesorii nu au drept de vot şi le este interzis amestecul sau influenţarea 
elevilor.  
Întrunirile Consiliului elevilor se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este cazul, fiind prezidat de preşedinte şi de 
reprezentantul cadrelor didactice. Toţi membrii au obligaţia de a participa la toate întrunirile, iar când din motive 
obiective nu pot participa, aceştia au obligaţia de a desemna un înlocuitor şi de a anunţa secretarul Consiliului. 
Secretarul consiliului are responsabilitatea întocmirii ordinii de zi a întrunirilor în baza propunerilor elevilor, cadrelor 
didactice, părinţilor, reprezentanţilor comunităţii şi de a o aduce la cunoştinţa membrilor, cu cel puţin 48 de ore înainte de 
desfăşurarea întrunirii. Secretarul va întocmi şi va depune la biblioteca şcolii un dosar al întrunirilor, care va fi accesibil 
tuturor elevilor din şcoală. 
Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv, în principal, eficientizarea derulării procesului instructiv-educativ, şcolar şi 
extraşcolar, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor, stingerea conflictelor, organizarea unor activităţi de larg 
interes pentru şcoală şi comunitate.  
Preşedintele Consiliului va asigura respectarea ordinii de zi anunţată o va parcurge integral şi are datoria de a asigura 
desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare.  
Toate problemele discutate de către Consiliul elevilor vor fi notate de secretar, care va întocmi un proces verbal şi are 
obligaţia să expună într-un loc public rezumatul acestuia. 
Hotărârile Consiliului elevilor se vor lua prin vot. Fiecare membru, inclusiv preşedintele şi secretarul are dreptul să 
voteze prin DA sau NU sau să se abţină. Votul poate fi secret sau deschis, prin ridicarea mâinii, în funcţie de hotărârea 
consiliului. Membrii Consiliului şi elevii trebuie să respecte regulile şi convenţiile aprobate şi să asigure aplicarea 
acestora în întreaga unitate şcolară. Membrii Consiliului au datoria de a prezenta problemele specifice procesului 
instructiv-educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte şi vor informa clasa asupra discuţiilor 
purtate referitor la problemele ridicate. 
5. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
Art. 43. (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării adoptă standarde, standarde de referinţă, indicatori de performanţă, precum 
şi metodologia de asigurare a calităţii. 
 (2) În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unitatea şcolară elaborează şi adoptă 
propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar). 
Cadrul legal pentru înfiinţarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este: 
1. Legea nr. 87/2006; 
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
3. Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar. 
Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (4-8 membri + coordonator): 
a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral; 
b) Un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; 
c) Un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal; 
d) Un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal sau postliceal; 
e) Un reprezentant al consiliului local; 
f) Un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţilor părinţilor sau 

ai elevilor. 
Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director sau director adjunct în 
instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. 
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Rolul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii: 
 realizează  evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de funcţionare şi a celor de calitate; 
 propune o strategie de îmbunătăţire a calităţii în unitatea de învăţământ; 
 implementează sistemul de management al calităţii. 
De asemenea, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii va avea un regulament propriu de funcţionare, discutat şi 
aprobat de consiliul de administraţie, în care sunt prevăzute: 
 durata mandatului comisiei; 
 atribuţiile fiecărui membru al comisiei; 
 condiţiile de încetare a calităţii de membru, etc. 
Componenţa nominală a comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii: 
 Carnaru Neculai, conducere operativa; 
 Cretu Georgel- coordonator 
 Oprea Oana – membru 
 Stan Ionela – membru 
 Tarachiu Florentina – lider sindical 
 Durbaca Daniela, presedintele comitetului de părinţi 
 Danaila Alexandru, consilier, Cons. Local 
6. Consiliul reprezentativ al părinţilor 
Adunarea generală a părinţilor din şcoală este compusă din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. 
Adunarea generală a părinţilor este convocată de director, în vederea alegerii Consiliului reprezentativ al părinţilor şi a 
Comisiei de cenzori a acestuia. 
Comisia de cenzori verifică activitatea financiară a Consiliului reprezentativ al părinţilor Consiliul reprezentativ al 
părinţilor are următoarea componenţă: 
1.   Durbaca Daniela  – preşedinte; 
2.   Mandroiu Virginia – vicepreşedinte; 
3.   Costache Madalina - cenzor; 
4.   Batraneanu Steluta - casier; 
5.   Pisica Nicoleta -  reprezentant invatamant preprimar; 
STRUCTURA  CATEDRELOR ŞI COMISIILOR PE PROBLEME 
1.  Se numesc responsabili de comisii metodice după cum urmează: 

 ştiinţe umaniste                                                                 - Coman Marinela 
 matematică- ştiinţe                                                            - Dragulin Luiza 
 învăţamant primar                                                             - Bastiurea Lenuta 
 diriginţi                                                                              -Oprea Oana 
 invatamant preprimar                                                        - Stan Ionela 

o educatoare PAŢELEA CĂTĂLINA                    - grupa mare 
o educatoare LASCU LENUŢA/GUCIU MONICA        -grupa mica 
o educatoare TOMESCU TIŢA/ COPAE STEFANA        -grupa mică 
o educatoare HRISTOV ROZETA/ICHIM LENUTA        -grupa mijlocie 
o educatoare IORDACHE JOIŢA/ NECULA MARIANA        -grupa mica 
o educatoare NICOARĂ MARIEA/STAN IONELA        -grupa mare 
o învăţătoare DIORDUC STĂNUŢA                  -clasa pregătitoare A 
o invatatoare GURGU DANIELA                       -clasa pregătitoare B 
o  învăţătoare GOCIU MIHAELA                       -clasa I- A 
o învăţătoare DUMITRU SIMONA           -clasa I-B   
o învăţătoare TARACHIU FLORENTINA          - clasa II A 
o învăţătoare LUNGU DOINIŢA           - clasa II B 
o învăţătoare CRISTESCU GEORGETA          - clasa a III-a A 
o învăţătoare TĂNASE MARIA           - clasa a III-a B 
o învăţătoare BAŞTIUREA LENUŢA          - clasa a IV-a  A 
o învăţător CREŢU GEORGEL           - clasa a IV-a B  
o dirig.GAVRILA ELENA             - clasa a V-a 
o dirig. GHIURA ADRIAN                                 -clasa a VI-a 
o dirig.DRĂGULIN LUIZA NICOLETA         - clasa a VII-a A 
o dirig.OPREA OANA MARIANA          - clasa a VII-a B 
o dirig.COMAN MARINELA          - clasa a VIII-a 

Se constituie comisii:  
 Consiliul Elevilor – prof. Ghita Bogdan  
 Formarea continuă: Tanase Sabina- responsabil 
 Acordarea burselor, drepturi sociale suplimentare ale elevilor:   

Carnaru Neculai – director 
Tănase Maria - responsabil                    
Cretu Georgel- membru 
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Radu Carmen – membru. 
 Orarul şcolii: prof. Ghiura Adrian, Inv. Bastiurea Lenuta 
 Inventariere şi casare: 
-   Dir. Prof. Carnaru Neculai – presedinte 
 -   Cristescu Georgeta - membru 
 -   Dumitru Simona – membru 
 Comisia pentru achizitii publice: 
-Carnaru Neculai – presedinte 
-Radu Carmen – contabil 
-Chituleasa  Steluta – administrator 
- Balanica Nicoleta- administrator 
 Comisia de receptia materialelor: 
-Carnaru Neculai – presedinte 
-Diorduc Stanuta – membru 
-Cristescu Georgeta – membru 
-Coman Marinela – membru 
-Hristov Rozeta- membru 
 Comisia de curriculum la decizia scolii: 
-Carnaru Neculai  
-Dragulin Luiza 
-Baştiurea Lenuţa 
-Lascu Lenuta 
 Protecţia muncii, educaţie rutieră, educaţie sanitară, PSI şi PC: 
- Prof. Ghiura Adrian– responsabil PSI + PC 
- Gavrila Elena -   responsabil  educaţie rutieră 
- Diorduc Stanuta, Lascu Lenuta, Tomescu Tita si Ilie Ionela – comisia educaţie sanitară 
- Chituleasa Steluţa - responsabil Protecţia muncii 
 Monitorizarea cazurilor de violenţă din şcoală  
- Dir. Prof. Carnaru Neculai –– presedinte 
- Tanase Sabina  
- Micu Raluca Diana  
- Lungu Doinita  
- Urse Adriana – agent politie 
- Iancu Mihu– reprezentant din partea comitetului de parinti  
 Revista şcolii: 
- Micu Raluca Diana – responsabil  
- Coman Marinela  - membru 
- Paun Sandica- membru 
 Proiecte si Programe: - Tanase Maria - responsabil 
 Comisia pentru notare ritmica si frecventa elevilor: 
-Carnaru Neculai - presedinte 
-Dragulin Luiza – membru 
-Bastiurea Lenuta – membru 
 Comisia pentru monitorizarea copiilor cu C.E.S: 
-Zgardan Monica – psiholog 
-Capatana Mihaela– inv.sprijin 
-Tarachiu Florentina – prof.inv.primar 
-Lascu Lenuta- educatoare 
 Comisia pentru monitorizarea copiilor cu probleme sociale: 
-Tanase Maria – prof. 
-Diorduc Stanuta – inv. 
-Radu Carmen - contabil 
 Comisia pentru imaginea scolii: 
-Cretu Georgel - responsabil 
-Oprea Oana - membru 
-Lascu Lenuta - membru 
 Comisia pentru desfasurarea si organizarea concursurilor scolare si a olimpiadelor: 
-Ghiura Adrian- responsabil 
-Dragulin Luiza - membru 
-Cristescu Georgeta - membru 
 Comisia privind serviciul pe scoala: 
-Oprea Oana - responsabil 
-Cristescu Georgeta - membru 
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-Lascu Lenuta – membru 
-Nicoara Mariea - membru 
 Coordonator pentru invatamantul primar in cadrul programului Scoala dupa scoala, an scolar 2013-2014: -

Inv. Diorduc Stanuta- responsabil   
Activitatea comisiilor este îndrumată de directorul şcolii. Responsabilii de comisii vor alcătui planurile de munca anuale 
şi semestriale, cu sarcini concrete pe membrii comisiei. 
Termen: 1 octombrie 2013 
Răspund: responsabilii de comisii; 
Controlează: directorul 
ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE PERFECŢIONARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ 
Activitatea de perfecţionare (de formare continuă) a fiecărui cadru didactic trebuie să asigure predarea integrală, la un 
bun nivel calitativ al cunoştinţelor cuprinse în programele şcolare, să asigure o bună coordonare a eforturilor depuse de 
către elevi în pregătirea lor teoretică şi practică, stimularea spiritului creator al acestora, utilizarea valenţelor formative şi 
educative ale tuturor disciplinelor de învăţământ. 
Obiective urmărite: 
1.Asigurarea condiţiilor optime pentru deschiderea anului şcolar 2013/2014 
- distribuirea în cadrul catedrelor a planurilor cadru, a programelor şcolare si a normativelor  transmise de MECTS 
- distribuirea manualelor şcolare, diriginţilor, împreună cu tabelele nominale ale elevilor  
Termen 1-14septembrie 2013 
Răspund : directorii, responsabilii de catedre, diriginţii  
2.Pregătirea şi punerea în aplicare a ordinelor de ministru privind evaluarea naţională :  
- prezentarea pe bază de semnătură a Metodologiilor de către diriginţi, părinţilor şi elevilor : 
Termen : 1-16.10.2013 
Răspund : directorul, diriginţii 
3.Aplicarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  şi R.O.I 
O.M.4925/08/09/2005: 
Preuniversitar, completat cu precizările ulterioare: 
Termen : permanent  
Răspund : directorul 
 4. Proiectarea activităţilor catedrelor, care trebuie să pună în evidenţa preocupări pentru:  
- buna cunoaştere a elevilor, a particularităţilor psihice şi fizice, a capacităţilor intelectuale a fiecărui elev, utilizând toate 
formele şi procedeele de evaluare; 
- asigurarea unui bun nivel calitativ al actului de predare – învăţare; 
- utilizarea în lecţii a bazei materiale, a mijloacelor de învăţământ existente în şcoală; 
- adaptarea volumului de cunoştinţe şi metode de lucru la nivelul de cunoştinţe al clasei, al elevilor; 
- perfecţionarea metodico-ştiinţifică a fiecărui membru din catedră;      
Termen: permanent; 
Răspund: cadrele didactice;            
Controlează- directorul 
5. Pentru asigurarea conţinutului corespunzător şi evaluarea corectă a muncii fiecărui cadru didactic se stabilesc, în 
planificarea activităţii catedrei, următoarele sarcini: 
a)  Intocmirea planificărilor calendaristice, asigurarea corectei dozări a materiei în vederea parcurgerii integrale şi în bune 
condiţii a materiei planificate, după o consultare între membrii catedrei:  
Termen: 1 oct. 2013 
Răspund: şefii de catedre; 
Controlează: directorul.         
b)       Se va planifica activitatea de pregătire pentru Evaluarea natională , graficul de pregătire predându-se de către 
fiecare cadru didactic, şefului de catedră:     
Termen:  1 octombrie 2013 
Răspund: cadrele didactice care predau la clasa a VIII a LIMBA ROMANĂ şi MATEMATICĂ 
Controlează: directorul. 
c) Se va planifica activitatea de pregătire a elevilor capabili de performanţă în vederea prezentării la concursurile 
pe discipline (olimpiade): 
Termen:  20 octombrie 2013 
Răspund: şefii de catedre. 
6.   În vederea realizării activităţii de perfecţionare metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice se vor lua măsuri ca pe lângă 
perfecţionarea curenta în activităţile catedrei şi a cercului pedagogic, fiecare cadru didactic sa fie programat ca să 
participe la cursurile şi activităţile de perfecţionare organizate de CCD. 
Termen: permanent; 
Răspund: cadrele didactice vizate  
Controlează: directorul. 
7. Pentru realizarea şi perfecţionarea muncii educative, se vor îndeplini toate obiectivele şi sarcinile stabilite în planul de 
muncă al comisiei diriginţilor. În cadrul muncii educative, un accent deosebit trebuie pus pe formarea unui comportament 
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civilizat al elevilor, pe combaterea abaterilor disciplinare, pe menţinerea unei permanente stări de ordine şi disciplină în 
şcoală, în conformitate cu prevederile noului regulament şcolar. 
Termen: permanent; 
Răspund: diriginţii; 
Controlează: directorul. 
ACTIVITATEA EXTRACURRICULARA 
Toate activităţile cultural-artistice, sportive şi de turism trebuie să primească un pronunţat caracter educativ, să contribuie 
la organizarea  raţională a timpului liber al elevilor şi menţinerea unei stări de sănătate a elevilor, a capacităţii de munca a 
acestora. 
În acest sens  propunem următoarele activităţi: 
1.  Organizarea  activităţilor cultural-artistice şi distractive: 
- întruniri cultural-artistice pe clase: 
Termen: lunar; 
Răspund: diriginţii-învăţătorii şi c. d. care fac parte  din comisia respectivă; 
2. Organizarea  activităţilor sportive:  
- campionatul de volei  băieţi; 
- campionatul de volei fete; 
- diferite întreceri sportive între clase şi şcoli. 
Termen: permanent; 
Răspund: profesorul de educaţie fizică. 
3. Se vor organiza activităţi cultural-artistice, cu ocazia evenimentelor notabile, conform calendarului ISJ şi cel stabilit la 
nivelul şcolii 
Termen: 25 oct. 2013, 1 decembrie 2013, 15 ianuarie 2014, saptamana „ Sa stii mai multe, sa fii mai bun”- 7-11 aprilie 
2014 
Răspunde: coordonatorul de proiecte şi programe; 
4. Se vor organiza excursii, drumeţii, tabere şcolare: 
Termen: permanent; 
Răspunde: coordonatorul de proiecte şi programe; 
ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE 
1. Se vor organiza activităţi de întreţinere şi reparaţii a bazei materiale a şcolii pe tot parcursul anului şcolar.  
Termen: permanent; 
Răspund: muncitorii de întreţinere şi administratorul; 
Controlează: directorul. 
2. Se va continua acţiunea de estetizare şi personalizare a fiecărei săli de clasă  
Termen: permanent; 
Răspund: diriginţii, învăţătorii; 
Controlează: directorul. 
3. Se vor lua măsuri pentru întreţinerea în bune condiţii a bazei materiale a şcolii, pentru păstrarea aspectului estetic a 
coridoarelor, a holurilor, a grupurilor sanitare, etc. 
Termen: permanent; 
Răspund: profesorii; 
Controlează: directorul. 
ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL        
1. Se vor lua toate măsurile pentru punerea în practică toate obiectivele şi sarcinile fixate în programul managerial al 
şcolii. 
Termen: permanent; 
Răspund: factorii implicaţi; 
Controlează: directorul. 
2. Consiliul de administraţie îşi va ţine şedinţele lunar 
Termen: lunar 
Răspunde: directorul 
3. Consiliul profesoral se va întruni în conformitate cu graficul şi tematica planificată şi va analiza periodic diferite 
aspecte ale desfăşurării procesului instructiv-educativ. 
Termen: conform graficului întocmit; 
Răspunde: directorul 
Activitatea comisiilor este îndrumată de directorul şcolii. Responsabilii de comisii vor alcătui planurile de muncă anuale 
şi semestriale, cu sarcini concrete pe membrii comisiei. 
Termen: 1 octombrie 2013 
Răspund: responsabilii de comisii; 
Controlează: directorul. 
7. Activităţile desfăşurate în timpul inspecţiei 
În calitate de coordonator am colectat următoarele date şi informaţii: 
a. prezentare scrisă de către director asupra activităţii unităţii de învăţământ care cuprinde informaţii asupra situaţiei 

socio-economice a zonei, elevilor/copiilor, managementului instituţiei de educaţie, managementului resurselor 
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financiare, încadrării cu personal, materialului didactic, clădirilor, curriculumului şi planurilor de dezvoltare ale 
instituţiei de educaţie; 

b. un formular cu date statistice privind unitatea de învăţământ, completat de către director; 
c. rezultatele obţinute de elevi la examenele naţionale şi testele naţionale în ultimii 3 ani, comparativ cu media la nivel 

judeţean şi naţional; 
d. raportul de evaluare internă al unităţii de învăţământ preuniversitar; 
e. documentele unităţii de învăţământ privind încadrarea personalului angajat şi managementul general; 
f. documentele privind politica unităţii de învăţământ; 
g. cel mai recent raport de inspecţie şcolară generală; 
h. orarul unităţii de învăţământ în perioada inspecţiei (pentru clase şi pentru cadrele didactice); 
i. orice altă informaţie pe care personalul instituţiei de educaţie doreşte să o furnizeze inspectorilor. 
Pe durata desfăşurării activităţii de inspecţie generală, echipa de inspectori a efectuat următoarele activităţi:  
a. asistenţe la ore şi la diverse activităţi didactice şi extracurriculare; 
b. discuţii cu personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 
c. consilierea cadrelor didactice asistate, a personalului didactic auxiliar şi nedidactic; 
d. Colectarea de informaţii prin analiza documentelor şcolare precizate la art. 29 din RIUÎP. De menţionat că în 

desfăşurarea propriu-zisă a inspecţiei şcolare (24.03 2014- 11.04. 2014), au fost antrenaţi şi coordonaţi de către 
inspectorul coordonator al inspecţiei un număr de 4 inspectori coordonatori ai activităţii de evaluare şi consiliere pe 
cele 7 arii tematice, 7 inspectori şi 4 metodişti pentru activitatea de evaluare şi consiliere pe discipline de învăţământ. 
Cu respectarea art. 30 din RIUÎP ,  inspectorii şcolari profesorii metodişti au  “inspectat/asistat toate cadrele 
didactice din unitatea de învăţământ, astfel încât fiecare cadru didactic” a fost “observat la cel puţin o lecţie”. Astfel 
urmărit şi s-a realizat  “un eşantion reprezentativ pentru specificul unităţii de învăţământ respective”. 

e. Documentele principale ale inspecţiei şcolare generale desfăşurate la Şcoala Gimnazială Ec.Teodoroiu sunt: 
Rapoarte individuale scrise pe cele 7 arii/domenii tematice întocmite de inspectorii coordonatori ai celor 7 
arii/domenii tematice, însoţite de 7 Rezumate corespunzătoare (denumite prin RIUÎP şi ad-hoc sub titlul de Anexa 
2_1, respective Anexa 2_2), Rapoarte individuale scrise întocmite de inspectorii pe discipline, însoţite de Rezumate 
corespunzătoare (denumite prin RIUÎP sub titlul de Anexa 2 şi respective Anexa 2_bis), toţi inspectorii care au 
asistat la lecţii întocmind Fişa de observare a lecţiei/lecţiilor (denumită prin RIUÎP sub titlul de Anexa 5). In baza 
acestor documente, care au urmărit analiza documentelor interne ale şcolii enumerate la art. 31 din RIUÎP, 
inspectorul coordonator al inspecţiei şcolare generale a redactat Raportul scris final al inspecţiei şcolare (Anexa 3) şi 
Rezumatul raportul scris final al inspecţiei şcolare (Anexa 4), cu respectarea prevederilor art. 33 privitor la etapa 
postinspecţiei (susţinerea rapoartelor verbale parţiale şi a raportului parţial general). 

f. In timpul inspecţiei şcolare generale au fost organizate întâlniri cu beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei 
furnizate de unitatea şcolară şi au fost aplicate chestionare pentru elevi, părinţi şi personalul didactic având ca 
modele anexele 7, 8 şi 9 din RIUÎP. 

8. Constatări/Aprecieri şi recomandări pentru fiecare arie tematică/domeniu: 

Nr. 
crt. 

Aria 
tematică/Domeniul  

şi calificativul 
acordat 

Constatări/Aprecieri Recomandări 

1 2 3 4 

1. 

Managementul 
şcolar,  
managementul 
asigurării calităţii, 
dezvoltarea 
instituţională, 
eficienţa atragerii şi 
folosirii resurselor  
(umane, financiare, 
materiale şi 
informaţionale), 
respectarea legislaţiei 
în vigoare şi a 
regulamentelor 
 
Calificativ: BINE 

 -Există în PDI definite scopurile şi ţintele strategice 
dar  metodele de realizare a acestora nu sunt clar 
stabilite; 
-Monitorizarea implementării planurilor operaţionale 
este ; 
-Echipa managerială consultă cadrele didactice şi 
părinţii înainte de a lua decizii; 
-Există numai personal didactic calificat; 
-Există proceduri corespunzătoare unităţii de 
învăţământ ; 
-Unitatea şcolară are suficiente resurse educaţionale 
pentru a-şi realiza curriculumul; 
-Directorul şcolii cooperează cu consiliul de 
administraţie şi personalul didactic şi nedidactic 
acceptând un dialog constructiv; 
-Directorul utilizează corespunzător resursele 
financiare în conformitate cu cerinţele legale; 
-Sunt respectate legislaţia şi regulamentele privind 
curriculum-ul, evaluarea, finaţarea, drepturile elevilor; 
-Nu s-au înregistrat abuzuri asupra elevilor; 
-Şcoala oferă un spaţiul educaţional propice procesului 
de învăţare. 

-Monitorizarea şi consilierea 
cadrelor didactice vizând 
participarea la cursuri de formare 
continuă. 
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2. 

Modul de aplicare 
a curriculum-ului 
naţional, dezvoltarea 
şi aplicarea 
curriculum-ului la 
decizia şcolii / în 
dezvoltare locală şi 
calitatea activităţilor 
extracurriculare 
realizate de 
personalul didactic şi 
unele categorii de 
personal didactic 
auxiliar 
 
Calificativ: BINE 

 -Şcoala furnizează elevilor un curriculum echilibrat, 
armonizând oferta pentru disciplinele obligatorii şi 
disciplinele din cadrul curriculumului la decizia şcolii  
- disciplinele opţionale – la nivelul tuturor ariilor 
curriculare.  
 -Şcoala stabileşte C.D.Ş. prin consultarea 
reprezentanţilor comunităţii, părinţilor şi elevilor, aşa 
cum rezultă din procesele verbale verificate. Oferta 
curriculară este diversă. 
 -Şcoala foloseşte schemele orare astfel încât 
curriculumul este implementat eficient, existând un 
echilibru între activitatea de predare – învăţare şi 
evaluare (clasele I – IV – curriculum aprofundat, 
clasele a V-a, a VI-a şi a VII – a - curriculum extins la 
istorie şi geografie). Pentru elevii cu certificat CES sunt 
elaborate şi aplicateplanificări după curriculum adaptat. 
 -Planul de dezvoltare curriculară şi extracurriculară 
este aprobat de Consiliul profesoral. 
 -Cadrele didactice îşi elaborează documentele de  
proiectare, evaluare, reglare/ remediere/ dezvoltare 
conform metodologiilor în vigoare şi desfăşoară 
activităţi în concordanţă cu cerinţele curriculumului şi 
planificările calendaristice. 
-Şcoala desfăşoară activităţi extracurriculare eficiente, 
atractive, al căror conţinut este complementar şi 
îmbunătăţeşte oferta curriculară realizată prin 
curriculumul naţional. Din constatările inspectorilor de 
specialitate rezultă că profesorii elaborează planificări 
de calitate, corespunzătoare unui curriculum bazat pe 
competenţe şi în concordanţă cu reglementările în 
vigoare. 

- Identificarea elevilor cu 
probleme de învăţare (deficienţe 
intelectuale, ritm lent de învăţare, 
deficienţe fizice care îngreunează 
procesul de învăţare etc.);  
 -Elaborarea de curriculum 
adaptat pentru fiecare din aceste 
cazuri. 

3. 

Activitatea 
personalului didactic 
(proiectare, 
predare-învăţare-
evaluare, reglare / 
remediere, 
diferenţiere a 
demersului 
educaţional) 
 
Calificativ:  
BINE 

 
 
 

- Cadrele  didactice respectă programele şcolare în 
vigoare, iar modelul planificărilor calendaristice propus 
de M.E.N. este respectat.   
 - Proiectarea unităţilor de învăţare este asumată de 
fiecare cadru didactic, conform precizărilor transmise  
în ,,Foaia de parcurs”  şi  de către inspectorii de 
specialitate cu prilejul activităţilor metodice.  
-  În proiectarea didactică se corelează   teoretic, 
competenţele-conţinuturile - activităţile de învăţare- 
evaluare. 
 - Sunt planificate resursele folosite în cadrul lecţiilor, 
dar acestea sunt   predominant  clasice. 
 - Calitatea, experienţa cadrelor didactice din şcoală 
este bună şi constituie o premisă importantă în 
derularea unei activităţi didactice de calitate. Sunt 
stăpânite conţinuturile ştiinţifice. 
- Se folosesc strategii didactice diverse, se combină 
cele clasice cu cele interactive, în funcţie de conţinut, 
de nivelul de pregătire al clasei. 
 - Cadrele didactice sunt calificate în proporţie de 
100%, sunt preocupate de formarea continuă, participă 
la acţiuni de formare.  

- Concordanţa activităţii didactice 
realizate cu planificarea şi 
proiectarea didactică propusă. 
- Dozarea timpului pentru fiecare 
secvenţă a lecţiei. 

 - Implicarea elevilor în procesul 
de evaluare. 

 - Realizarea diferenţiată a 
activităţilor didactice. 

 - Promovarea la nivelul 
comisiilor metodice, lunar,  a 
interasistenţelor în care cadrele 
didactice să aplice la clasă 
strategii interactive însuşite . 

 - Monitorizarea de către 
responsabilii de comisii metodice  
a modului cum sunt puse în 
practică exemplele de bună 
practică însuşite 
 
 
 

4. 

Nivelul 
performanţelor 
realizate de elevi în 
învăţare, raportat la 
standardele 
educaţionale 
naţionale 
(curriculare şi de 
evaluare) 
 

-Mediul educaţional din Şcoală este motivant, propice 
învăţării,   existând   interes  din partea personalului 
didactic pentru crearea unui spaţiu corespunzător 
desfăşurării unor activităţi eficiente.  
-Evaluarea elevilor s-a realizat strict, pe baza 
descriptorilor de performanţă, cu accent pe caracterul 
practic-aplicativ al lecţiilor. Din observaţiile directe, 
din consultarea documentelor şcolare şi a portofoliilor 
şi din verificarea fişelor de lucru se apreciază că 
majoritatea elevilor se încadrează în standardele 

-Determinarea nevoilor de 
formare continuă a cadrelor 
didactice din unitatea şcolară în 
vederea  implementării soluţiilor 
de modernizare a învăţământului 
primar şi gimnazial pentru 
atingerea unor nivele ridicate de 
performanţă şi eficienţă; 
-Stimularea elevilor în vederea 
participării la activităţile 



153 
 

Calificativ:  
BINE 

prevăzute de programele şcolare, mulţi dintre ei 
obţinând rezultate deosebite. 
-Elevii stăpânesc bine inventarul conceptual de 
specialitate şi urmăresc eficient strategiile alternative 
de comunicare orală şi scrisă, individuale şi pe echipe, 
cunosc reperele esenţiale ale autoevaluării. Aceştia au 
capacitatea de a formula idei, stăpânesc limbajul de 
specialitate la fiecare disciplină, au competenţe şi 
abilităţi practico-aplicative pe care le utilizează optim 
în procesul de învăţare-evaluare fiind capabili de a 
prelucra informaţii şi de a elabora proiecte, realizează 
conexiuni interdisciplinare şi identifică situaţii-
problemă pe care le soluţionează eficient. Această stare 
de fapt se reflectă în performanţele elevilor obţinute la 
concursurile şi olimpiadele şcolare, precum şi la testele 
naţionale (anexe 1,2). 

extracurriculare (concursuri, 
festivaluri, simpozioane, 
medalioane artistice etc.). 
-Diversificarea ofertelor de 
educaţie şi formare a unităţii 
şcolare. 

5. 

Modul în care 
unitatea de 
învăţământ sprijină 
şi încurajează 
dezvoltarea 
personală a elevilor şi 
motivaţia acestora în 
învăţare 
(consiliere, orientare 
şcolară, asistenţă 
individualizată), 
respectând 
principiile educaţiei 
incluzive şi 
asigurarea egalităţii 
de şanse 
 
Calificativ: BINE 

 

-Şcoala are un cod de conduită pentru întregul personal 
şi pentru elevi, cod de conduită care îi încurajează să 
adopte un comportament civilizat în toate împrejurările. 
Regulamentul clasei are precizări clare privind 
programul şcolar, ţinuta vestimentară, atitudinea în 
timpul orelor şi în pauze, sancţiuni şi recompense. 
-Curriculumul cuprinde elemente care sprijină 
dezvoltarea personală a elevilor şi care reflectă nevoile, 
interesele şi dorinţele elevilor, părinţilor şi comunităţii.  
-Activitatea comisiei de prevenire şi combatere a 
violenţei în mediul şcolar de la nivelul unităţii de 
învăţământ este corespunzătoare. Obiectivele propuse 
în cadrul Planului operaţional minimal privind 
reducerea fenomenului violenţei în mediul  şcolar sunt 
realizate.  
-Unitatea de învăţământ nu are un dosar personal al 
fiecărui elev cu informaţii relevante pentru dezvoltarea 
personală a acestuia, dar progresul/ regresul elevilor 
este monitorizat de către învăţători şi profesorii 
diriginţi. După absolvire instituţia de educaţie are o 
bază de date care conţine informaţii despre evoluţia 
şcolară a absolvenţilor . 
 -Pentru consilierea şcolară se desfăşoară activităţi la 
orele de dirigenţie şi activităţi în comun cu licee, 
colegii, grupuri şcolare. Unitatea de învăţământ 
consiliază şi comunică eficient cu elevii şi părinţii 
(există documente privind planificarea şedinţelor cu 
părinţii şi dovezi ale desfăşurării lor). 

-Diversificarea instrumentelor de 
monitorizare a progresului/ 
regresului elevilor pe toată 
perioada şcolarizării şi acordarea 
asistenţei individualizate prin 
aplicarea unor metode tutoriale. 

6. 

Relatiile 
unităţii de 
învăţământ 
cu părinţii şi 
cu comunitatea locală 
 
Calificativ:  
BINE 

 

-Şcoala asigură o comunicare coerentă şi eficientă cu 
părinţii. Şcoala răspunde prompt şi transparent 
sugestiilor şi propunerilor părinţilor, îi încurajează să 
îşi aducă contribuţia la oferta curriculară(spre exemplu, 
la alegerea CDŞ) şi la planurile de dezvoltare a unităţii 
de învăţământ. 
-Părinţii primesc în mod regulat rapoarte scrise  care 
vizează progresul/dificultăţile elevilor în activităţile 
şcolare.Părinţii sunt organizaţi în comitete/asociaţii şi 
identifică resursele financiare necesare modernizării 
bazei materiale  a activităţilor extracurriculare. 
-Unitatea de învăţământ a selectat strategii clare de 
colaborare cu comunitatea locală şi a definit clar 
metodele de aplicare a acestora. 
-CDŞ/CDL şi activităţile extracurriculare se 
armonizează cu aşteptările de natură economică, 
socială, culturală ale comunităţii locale. 
-Consiliul de Admnistraţie al unităţii de învăţământ ia 
decizii în acord cu nevoile şi aspiraţiile beneficiarilor 
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secundari şi terţiari ai educaţiei. Instituţia de educaţie 
îşi proiectează oferta educaţională în acord cu 
oportunităţile oferite de comunitate. 
-Unitatea de învăţământ se împlică în parteneriate cu 
instituţiile şi organizaţiile locale(publice sau private, 
guvernamentale sau neguvernamentale). 
-Nu sunt înregistrate reclamaţii şi sesizări nesoluţionate 
ale comunităţii. Activitatea reprezentanţilor părinţilor şi 
ai autorităţilor locale în Consiliul de Administraţie este 
eficientă şi responsabilă. 

7. 

Atitudinea elevilor 
faţă 
de educaţia pe care 
le-o furnizează 
unitatea de 
învăţământ 
 
Calificativ:  
   BINE 

 

-Elevii sunt interesaţi şi răspund pozitiv faţă de 
activităţile în care sunt antrenaţi.Nu există probleme cu 
absenţele sau comportamente deficitare ale elevilor. 
Dintre elevii chestionaţi, majoritatea  au răspuns că le 
place cum se desfăşoară orele de curs  în şcoala lor. 
Majoritatea participă efectiv la activităţi suplimentare, 
în afara orelor de curs. Există manuale la toate 
disciplinele. 
-Sunt interesaţi de activităţile didactice la care 
participă, dorind să beneficieze în laboratoarele 
specifice  de materiale didactice, pentru ca lecţiile să 
aibă un pronunţat caracter aplicativ. 
-Pentru a-şi lărgi orizontul cunoaşterii, peste  jumătate 
dintre elevii chestionaţi au răspuns că au participat în 
cursul anului la diferite concursuri şcolare.  
-Comportamentul elevilor în clasă şi în instituţia de 
educaţie este oglindit de relaţia dintre ei, majoritatea 
elevilor chestionaţi au răspuns că relaţiile cu colegii 
sunt foarte bune, în timp ce relaţia cu dirigintele clasei 
se materializează prin numeroase activităţi de 
consiliere, informare, extraşcolare etc. 
-Părinţii sunt informaţi periodic şi mai ales la clasele 
mici sunt antrenaţi şi în activităţi comune cu elevii şi 
alţi parteneri de educaţie. Ei se străduiesc să răspundă 
corect şi de multe ori reuşesc; le cer colegilor şi 
profesorilor sugestii, caută informaţii, îşi fac temele în 
mod regulat şi sunt capabili să realizeze proiecte 
individual sau în echipă. 
-Elevii participă activ la cursuri şi se străduiesc să 
progreseze. Ei participă în număr mare la activităţile 
extracurriculare şi cu anumite ocazii ei înşişi 
organizează astfel de activităţi. Elevii se comportă 
civilizat, protejează resursele instituţiei de educaţie şi 
îşi amenajează frumos clasele. Ei îşi îndeplinesc 
responsabilităţile.  
-Consiliul de Admnistraţie al unităţii de învăţământ ia 
decizii în acord cu nevoile şi aspiraţiile beneficiarilor 
educaţiei.   
-Instituţia de educaţie îşi proiectează oferta 
educaţională în acord cu oportunităţile oferite de 
comunitate. 

-Se recomandă implicarea 
elevilor în diverse activităţi 
pentru a-şi asuma 
responsabilităţi, astfel ca în 
şcoală să se menţină un climat  
pozitiv de învăţare, de conlucrare 
şi bazat pe respect reciproc. 
-Se recomandă, deşi există o 
paletă bogată, diversificarea şi 
îmbogăţirea gamei de activităţi 
extraşcolare şi concursuri şcolare. 

9. Constatări/Aprecieri şi recomandări pentru fiecare disciplină inspectată: 
Nr. 
crt. 

Disciplina şi calificativul 
acordat 

Constatări/Aprecieri Recomandări 

1 Învăţământ preşcolar: 
Calificativ: BINE 

Activitatea cadrelor didactice:  
-Planificarea zilnică şi săptămânală 
bine structurată, echilibrată, bazată pe 
cunoaşterea dezvoltării copilului, pe o 
bună cunoaştere a copiilor din grupă 
şi a obiectivelor  ariilor curriculare, 
ceea ce reflectă o abordare integrată a 
curriculum-lui. 
-Cadrele didcatice cunosc şi utilizează 

-În proiectarea activităţii să alterneze 
activităţile dinamice cu cele statice.  
-La grupa mijlocie, activităţile 
concepute să se realizeze în acord cu 
particularităţile de vârstă ale copiilor. 
-Se impune utilizarea jocului ca formă 
integratoare pentru stimularea învăţării 
şi dezvoltării.  
-Să abordeze cu mai multă încredere 
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diverse strategii care contribuie la 
învăţarea activă, la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor şi la dezvolta 
rea deprinderilor şi abilităţilor.  
-Spaţiul educaţional oferit copiilor 
asigură un mediu în care fiecare copil 
să se  dezvolte şi să înveţe în 
conformitate cu interesele, nevoile şi 
abilităţile sale. 
-Cadrele didactice manifestă 
creativitate în conceperea activităţii, 
au un stil de lucru permisiv, 
stimulativ.  
-Încurajează, laudă, face aprecieri 
asupra comportamentului pentru a 
motiva fiecare copil în acţiune. 
-Autoevaluarea are o perspectivă 
autocritică  asupra activităţilor 
desfăşurate cu copiii. 
-Îşi raportează prestaţia didactică la 
obiective şi la exigenţele unui stil 
didactic elevat. Identifică obstacolele 
pe care le întâmpină copiii ameliorând 
pe loc comportamentul şi trezind 
interesul pentru activitate. 
-Utilizează momentul evaluării pentru 
a scoate în evidenţă reuşitele copilului 
şi a încuraja învăţarea. 
Evaluarea activităţii copiilor : 
-Prin observarea modului de 
participare a copiilor la activităţile 
propuse s-a constatat că aceştia au 
deprinderi formate conform 
standardelor de dezvoltare : cognitive, 
de limbaj, socio- afectiv, fizic. 
-Relaţia copil-educatoare este una de 
încredere, destindere, îi îmbie la joc şi 
învăţare. 
-Capacităţile empatice le permite să 
relaţioneze efectiv cu preşcolarii. 
-Copiii sunt capabili să asculte, să 
înţeleagă, să răspundă unor mesaje 
verbale. Astfel cunoştinţele acumulate 
le pot folosi cu uşurinţă în alte 
contexte. Au un vocabular bogat, 
adecvat vârstei şi o exprimare clară. 
Alte componente şi observatii: 
-Prin dispunerea lui, mobilierul 
asigură desfăşurarea activităţilor pe 
centre de interes confrom cerinţelor 
actuale. 
-Au creat un spaţiu în care părinţii au 
acces la portofoliile copiilor şi dispun 
de resurse de infromaţii privind 
educaţia şi dezvoltarea lor. 
-Atmosfera din grădiniţă este de 
învăţare şi respect faţă de copil. 

metodele activ  - participative. 
-Mediul educaţional să faciliteze 
abordarea activităţilor sub diferite 
forme : individual, perechi, grup mic, 
grup mare. 
 
 
 
       
 

2 Învăţământ primar 
Calificativ: BINE 

Documentele de planificare şi 
proiectare sunt elaborate conform 
metodologiei în vigoare.  Există 
coordonare între componentele 
actului didactic. Nu sunt planificate 
activităţile diferenţiate, dar se observă 
preocuparea învăţătorilor pentru 

Utilizarea, într-o măsură mai mare, a 
metodelor alternative de învăţare. 
Realizarea unui echilibru între 
activităţile de învăţare care necesită 
aplicarea algoritmului şi activităţile 
care vizează stimularea gândirii 
creative, divergente. Diferenţierea şi 
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consilierea elevilor cu probleme de 
învăţare. Predomină strategiile 
didactice clasice. Sunt utilizate 
mijloace de învăţământ diverse. 
Comunicarea elev – învăţător este 
eficientă, există un bun management 
al clasei. Elevii sunt implicaţi în 
activităţi extracuriculare diverse. 

individualizarea instruirii. Valorificarea 
temelor pentru acasă şi implicarea 
elevilor în corectarea lor. 
 
 

3  
Aria curriculară: 
Limbă şi comunicare 
 
 
 
Disciplina: limba şi 
literatura română 
Calificativ: BINE 

Planificările anuale şi cele semestriale 
sunt în concordanţă cu planul cadru şi 
programa şcolară, cu respectarea 
rubricaţiei specifice. Proiectarea 
unităţilor de învăţare este judicios 
realizată, prin corelarea 
componentelor actului didactic, a 
strategiilor de predare şi de invăţare. 
Corectitudinea întocmirii acestor 
documente demonstrează interesul 
celor două profesoare pentru formarea 
continuă. 
Lecţiile realizate de profesorii de 
limba şi literatura română asistaţi s-au 
remarcat prin respectarea conţinutului 
ştiinţific, iar din punct de vedere 
metodic, s-au folosit strategii 
diversificate, metode activ- 
participative.Sarcinile de învăţare au 
fost variate, multe dintre acestea 
constituind un pretext pentru 
verificarea noţiunilor predate anterior. 
Întotdeauna activitatea frontală a fost 
bine îmbinată cu cea individuală şi în 
grupe. Temele elevilor sunt atent 
corectate, prin interactiune. Cadrul 
activităţilor didactice a fost antrenant, 
iar tonul şi atitudinea doamnelor 
profesoare au fost mobilizatoare. 
Evaluarea elevilor s-a realizat 
permanent cu metode şi tehnici 
diversificate, aplicate în funcţie de 
nivelul claselor. Notarea a fost 
obiectivă şi corectă, nota obţinută 
fiind argumentată 
Lecţiile asistate  s-au remarcat prin 
pregătirea resurselor materiale şi a 
mijloacelor necesare. 
Elementele de noutate au fost 
introduse gradat, ţinând cont de 
cunoştinţele anterioare şi de corelarea 
interdisciplinară a cunoştinţelor. De 
asemenea, s-au respectat 
particularităţile de vârstă şi cele 
psihologice ale elevilor.    Relaţia 
profesor- elev şi elev –elev este  bună, 
lucru care a fost dovedit prin 
caracterul dinamic al activităţilor. 
Doamnele profesoare au dovedit o 
bună cunoaştere a particularităţilor de 
vărstă şi individuale ale elevilor, în 
funcţie de acestea stabilindu-şi 
tehnicile de lucru optime şi 
diferenţiate. 

-cele două profesoare dovedesc reale 
calităţi metodice şi ştiinţifice, vocaţie 
pedagogică, autoexigenţă, 
conştinciozitate, rigoare şi creativitate. 
-se recomandă o mai atentă gestionare a 
timpului alocat fiecărei etape a lecţiei, 
momentelor de feedback şi a celor de 
evaluare finală. 
-se recomandă antrenarea tuturor 
elevilor în toate secvenţele lecţiei ; 
 

4 Aria curriculară: 
Limbă şi comunicare 

Cadrele didactice inspectate  au 
desfăşurat activităţi didactice realizate 

Realizarea de  activităţi care să implice  
un număr cat  mai  mare  de elevi  în 
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Disciplina: Limba engleză/ 
Disciplina: Limba franceză 
Calificativ: BINE 

ţinând cont de  strategiile didactice,  
metodele de   predare  şi evaluare, 
corelarea  secvenţelor  didactice. 
Orele  didactice s–au remarcat  prin 
strategiile  didactice,  au fost  folosite 
diverse  metode   şi forme  de 
organizare care au evidenţiat 
capacitatea  creativă a  cadrelor  
didactice. De asemenea, cadrele  
didactice au capacitatea  de a  se  
autoevalua  obiectiv în atingerea  
obiectivelor  propuse. 
Cadrele  didactice fac  dovada 
cunoaşterii conţinutului  disciplinei  şi 
o corectitudine  ştiinţifică a  
informaţiilor transmise. 
Ca  material  didactic   sunt folosite  
fişe de  lucru, video  proiector, cd ,  
casetofonul, etc. 
Cadrele  didactice  relaţionează bine   
şi cu  colegii de  catedră şi cu  elevii 
în desfăşurarea  procesului  didactic. 
Elevii stăpânesc bine limba  engleză, 
pentru nivelul  lor  de  studiu,clasa a 
IIIa  si a Iva,   au cunoştinţe şi 
demonstreză  interes  în  studiul 
limbilor   moderne. 
Ca şi mediu educaţional, se  observă  
un climat propice, o  atmosferă  
relaxantă;  mobilierul este  dispus  
astfel încât  elevii  pot desfăşura  
activităţi  în  grupe, în perechi. 

actul didactic;trebuie realizată  o dozare  
a  sarcinilor  de lucru, astfel  incât toti 
elevii  să  participe la  oră. In acest 
mod, nu  vor  mai apărea  timpi morţi şi 
elevii   vor  fi stimulaţi  şi interesaţi de 
continuţul activităţii  didactice. Se  
recomandă  ca în realizarea  activităţilor  
didactice  să  se ţină  cont  de  
particularităţile de  vârsta, experinţa 
elevilor şi ritmul  lor  de  lucru; timpul 
acordat realizării actului didactic  sa  fie 
bine  gestionat, astfel incât  să  se  poată  
observa  progresul  real al elevilor.  

Se  recomandă  realizarea   mai  
multor  activităţi de  tip  listening  si  
reading, dar si activităţi  de  tip 
speaking, care  să  solicite  mai  multe  
participarea  elevilor  la  oră. 

5 Aria curriculară: 
Matematică şi ştiinţe 
 
 
Disciplina: Matematică 
 
Calificativ: BINE 
 
 

-Profesorii au documente de 
planificare corect întocmite, în 
concordanţă cu curriculum naţional şi 
local; 
-Profesorii utilizează strategii 
didactice moderne şi integrează 
eficient resursele în activităţile 
didactice; 
-Notarea este ritmică, se utilizează 
metode şi forme diverse de evaluare; 
-Elevii au cunoştinţele de bază, 
operează cu uşurinţă cu termenii de 
specialitate; 
-Limbajul este simplu, clar, adaptat 
nevoilor de învăţare ale  
elevilor. Conţinutul ştiinţific a 
respectat cuantumul prevăzut de 
programa şcolară; 
-Profesorii dau teme pentru acasă în 
modul acesta elevii exersează 
noţiunile transmise în clasă. 

-Fişele de lucru, testele de evaluare vor 
fi astfel concepute încât să se evite 
evaluarea exclusivă a cunoştinţelor în 
detrimentul competenţelor; 
-Se impune un ritm mai antrenant; 
-Profesorii vor avea în vedere 
conceperea unor teme pentru acasă, 
care să nu supraîncarce elevii, dar în 
acelaşi timp să permită dezvoltarea 
creativităţii şi a competenţelor practice 
ale elevilor. 

6 Aria curriculară: 
Matematică şi ştiinţe 
 
Disciplina: Biologie 
 
Calificativ: BINE 
 
 

Planificările calendaristice sunt 
întocmite corect, respectă programele 
în vigoare. Portofoliul profesorului 
cuprinde proiectele unităţilor de 
învăţare întocmirte conform 
metodologiei în vigoare, corelate cu 
planificările calendaristice.   
Pentru lecţia asistată a fost întocmit 
proiect didactic în care se observă 
formularea corectă a obiectivelor 
operaţionale,corelarea componentelor. 

Tratarea diferenţiată a elevilor în 
funcţie de particularităţile individuale, 
de gradul de atingere a competenţelor 
specifice disciplinei biologie.  
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Conţinutul ştiinţific al disciplinei a 
fost respectat. Metodele didactice 
utilizate au permis atingerea 
obiectivelor propuse şi activarea 
tuturor elevilor din clasă. Materialul 
didactic a fost adecvat lecţiei. Schema 
realizată la tablă este sintetică, bine 
organizată. Ritmul de lucru este 
adecvat particularităţilor elevilor cu 
care se lucrează. 
Evaluarea s-a realizat în mod 
obiectiv, respectându-se nivelul 
cunoştinţelor şi gradul de implicare în 
activitate al elevilor. 
Studiul documentelor comisiei 
metodice a indicat implicarea 
doamnei profesoare în activitatea 
acestei comisii. 
Au fost administrate testări iniţiale 
pentru diagnosticarea nivelului de 
competenţă al elevilor. Testele au fost 
analizate şi au fost propuse măsuri de 
ameliorare. 

7 Aria curriculară: 
Matematică şi ştiinţe 
 
 
 
 
Disciplina : Chimie 
 
Calificativ: BINE 
 

Planificările calendaristice sunt 
întocmite corect şi respectă 
programele în vigoare.  
Se remarcă  relaţia profesor-elev 
propice realizării obiectivelor 
operaţionale propuse prin implicarea 
tuturor elevilor în procesul de 
predare-învăţare. 
Pe parcursul lecţiei s-au folosit 
metode de predare-învăţare adecvate, 
îmbinate eficient cu mijloacele de 
învăţare, astfel încât marea majoritate 
a elevilor şi-a însuşit noţiunile de 
bază specifice, reuşind, la finalul 
lecţiei, să le aplice în situaţii 
problematice noi. 

Să se atragă atenţia elevilor că unele 
informaţii cu caracter general, unele 
dintre ele utile pentru viaţa de zi cu zi, 
nu trebuie învăţate. 
Se recomandă folosirea mai multor 
mijloace de învăţare pentru anumite 
activităţi de învăţare. 

8 Aria curriculară: 
Om şi societate 
 
Disciplina: Istorie 
 
Calificativ: BINE 
 
 

Constatări/ Aprecieri: 
-Planificările calendaristice sunt 
întocmite corect, corelate cu 
programa şcolară în vigoare. 
-Materia este parcursă ritmic, corelat 
cu documentele de proiectare şi de 
planificare. 
-Activitatea didactică este desfăşurată 
frontal utilizând metode clasice: 
explicaţia, conversaţia. 
-Este utilizat material didactic 
adecvat. 
-Elevii sunt antrenaţi în lecţie prin 
conversaţie. 
-Elevii participă la lecţie, utilizează 
terminologia de specialitate. 
Majoritatea elevilor dovedesc 
competenţe specifice dezvoltate la 
nivelul de achiziţie, înţelegere şi 
puţini pentru aplicare. 
-Cu privire la evaluarea elevilor, nu 
sunt înregistrări pentru parcursul 
individual al elevilor. Există o analiză 
generală, raportată la numărul de note 
pe tranşe şi concluzii generale. 

Recomandări: 
-utilizarea strategiilor didactice 
moderne care să îmbine eficient o mai 
mare varietate de metode, forme de 
activitate (individuală, pe grupe, 
frontală). 
-integrarea eficientă a resurselor TIC în 
activităţile cu elevii. 
-utilizarea unor forme şi metode diferite 
de evaluare, astfel încât să furnizeze 
informaţii despre modul în care elevii 
îşi dezvoltă învăţarea şi competenţele 
specifice. 



159 
 

-Activitatea profesorului în comisia 
metodică este formală. Analiza 
documentelor nu indică participarea 
cu activităţi. 

9 Aria curriculară: 
Om şi societate 
 
Disciplina :  
Religie ortodoxă 
Calificativ: BINE 
 

-Doamna profesoară este un cadru 
didactic bine pregatit în specialitate şi 
metodic. Relaţionează bine cu copiii. 
Conţinutul şi metodele ţin cont de 
nivelul clasei şi de specificul clasei. 
Elevii participă cu plăcere la ore. 
Strategia didactică este bine aleasă. 
Evaluarea este realizată pe parcursul si 
la sfârşitul lecţiei.  

-să doteze, în colaborare cu preotul din 
parohia arondată, clasele cu icoane 
-sa manifeste exigenţă în relaţia cu 
elevii 

 
 
 

9 Aria curriculară: 
Educaţie fizică şi sport 
 
Disciplina : 
 
Calificativ: BINE 
 
 
 

Documentele de planificare respectă 
în mare parte cerinţele programelor 
şcolare, a Sistemului Naţional Şcolar 
de Evaluare şi structura anului şcolar. 
Strategiile, mijloacele şi metodele 
folosite sunt alese cu grijă. 
Se foloseşte pe tot parcursul 
desfăşurării lecţiilor demonstraţiile, 
evaluarile, lucrul pe grupe, frontal şi 
individual.  
Unitatea şcolară dispune de un teren 
de sport în aer liber, iar lecţiile din 
interior se desfăşoară în condiţii 
improvizate (sala de clasă) 

Selecţionarea strategiilor,mijloacelor şi 
metodelor trebuie să ţină cont de 
particularităţile de vârstă, sex şi nivel 
de pregătire motrică al  
Participare cu un număr mai mare de 
elevi la concursurile sportive organizate 
la nivel judeţean.  
 

9 Aria Curriculară Tehnologii  

 
 
 
Disciplina: 
INFORMATICA/TIC 
Calificativ acordat: BINE 
 

1. Planificarea şi proiectarea 
activităţii didactice 
- Documentele de proiectare didactică 
sunt  elaborate corect   în 
conformitate cu metodologia în 
vigoare. Planurile de lecţie cuprind 
conţinuturile informaţionale şi 
practic-aplicative, competenţele 
generale şi specifice precum şi 
strategia de realizare. 
2.Desfăşurarea activităţii didactice 
Lectia s-a desfăşurat în laboratorul de 
informatică, asigurând o integrare a 
mijloacelor de învăţământ 
(calculatoare, soft, fişe de lucru) cu 
noţiunile predate astfel încât s-a 
realizat o buna fixare a cunoştinţelor.  
 În timpul orelor s-a creat un climat 
propice studiului, o atmosfera relaxată 
de conlucrare între profesor şi elevi, 
se foloseşte un ton adecvat în 
comunicare. 
 3. Evaluarea activităţii elevilor 

- Evaluarea rezultatelor nu s-
a făcut în mod corect,  profesorul nu a 
notat elevii la sfarsitul orei. 

- preocuparea permanenta pentru 
perfectionarea metodico stiintifica 
-incurajarea activităților de grup si a 
muncii de echipă; 
- detalierea sarcinilor individuale ale 
elevilor. 
- sa noteze elevii si sa motiveze 
notarea; 
- profesorul trebuie sa prezinte 
portofoliul, care sa contina fise de lucru 
si lucrarile elevilor. 

10 Aria curriculara ARTE 

Disciplina: Educație 
muzicală 

Calificativ: BINE 

 

- Activităţile didactice asistate au 
reflectat preocuparea profesorului 
pentru planificarea, organizarea şi 
fundamentarea ştiinţifico-metodică a 
lecţiilor.  
- Etapele logice ale lecţiilor, gradat 
parcurse într-un spirit de creativitate 
şi imaginaţie, au permis o abordare 
firească a conţinuturilor. Este 
lăudabilă insistenţa profesorului 

- Abordarea unui repertoriu divers, 
accesibil şi motivant pentru elevi; 

 
- Utilizarea metodei didactice bazată pe 

“Instrumentariul Orff ” pentru 
respectarea cerinţelor programei 
curriculare privind însuşirea de către 
elevi a unui instrument muzical  
(OMECI nr. 5097/09.09.09); 
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 pentru formarea şi dezvoltarea 
tehnicii vocale a elevilor (respiraţie, 
intonaţie, dicţie).  
- Caracterul practic-aplicativ al 
lecţiilor a fost asigurat prin utilizarea 
unui bogat material didactic (partituri, 
mijloace audio, pian digital).    - 
Profesorul a valorificat constant 
cunoştinţele anterioare ale elevilor şi 
deprinderile muzicale dobândite, 
conducând cu fler pedagogic 
derularea procesului didactic pe 
relaţia competenţe – conţinuturi – 
evaluare. 
-  Nivelul de cunoştinţe şi deprinderi 
ale elevilor corespunde standardelor 
educaţionale. Elevii stăpânesc 
limbajul de specialitate, au cunoştinţe 
de teorie muzicală şi competenţe de 
solfegiere şi intonaţie 
corespunzătoare.  
- Se impune în faţa elevilor cu 
siguranţa emanată de o temeinică 
documentare, abordând un limbaj clar 
în formularea sarcinilor de lucru, 
apreciind just performanţele 
individuale ale elevilor săi şi 
abordând o atitudine constructivă în 
privinţa progresului şcolar al acestora.  
- Profesorul a folosit eficient 
acompaniamentul 

- Selecţia copiilor de la clasele III-VII 
în vederea înfiinţării unei formaţii 
vocal-instrumentale reprezentative. 

 
RAPORT SCRIS FINAL AL INSPECŢIEI ŞCOLARE GENERALE 

1. Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Brăila 
2. Perioada inspecţiei: 24.03.2014-11.04.2014 
3. Echipa de inspecţie:  

Prof. Petcu Cristian 
 Prof. Ignat Iuliana 
 Prof. Gheorghiţă  Dan Mihai 
 Prof. Canciu Cătălin 
 Prof. Grecu Florin 
 
         Coordonatorul echipei de inspecţie: Prof. Ignat Iuliana 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
inspectorului 

Aria tematică/ Domeniul inspectat Disciplina/ Aria 
curriculară 

1. Petcu Cristian 
Inspector implementarea 
descentralizării instituţionale 
 

Managementul şcolar, managementul asigurării 
calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii 
şi folosirii resurselor(umane, financiare, materiale şi 
informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a 
regulamentelor  

 

2. Gheorghiţă Dan Mihai 
Inspector educatie fizică  
 

Modul de aplicare a curriculumului naţional, 
dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia 
şcolii în dezvoltarea locală şi calitatea activităţilor 
extracurriculare realizate de personalul didactic şi 
unele categorii de personal didactic auxiliar 

 

3. Ignat Iuliana 
Inspector şcolar 
Fizică/chimie/biologie 
 

Activitatea personalului didactic( proiectare, predare 
– învăţare - evaluare, reglare/remediere, diferenţiere 
a demersului educaţional 

 

4. Ignat Iuliana 
Inspector şcolar 
Fizică/chimie/biologie 

Nivelul performanţelor realizate de copii în învăţare 
raportat la standardele educaţionale     ( curriculare şi 
de evaluare) 

 

5. Canciu Cătălin 
Inspector şcolar geografie 

Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi 
încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi 
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motivaţia acestora în învăţare(consiliere, orientare 
şcolară, asistenţă individualizată) respectând 
principiile educaţiei inclusive şi asigurarea egalităţii 
de şanse 

6. Grecu Florin 
 Inspector şcolar religie 

Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu 
comunitatea locală 

 

7 Canciu Cătălin 
Inspector şcolar geografie 

Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o 
furnizează unitatea de învăţământ 

 

4. Obiectivele inspecţiei: 
a) evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în 
drept a rapoartelor de inspecţie;  
b) îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ 
preuniversitar cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul 
educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei;  
c) consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
pentru îmbunătăţirea propriei activităţi. 
5.Descrierea sintetică a contextului în care funcţionează instituţia de educaţie (demografic, geografic, economic, 
social, cultural etc.):  
1. SITUAŢIA SOCIOECONOMICĂ A ZONEI, A  ELEVILOR 
Şcoala  Gimnazială „DIMITRIE  CANTEMIR”  a  fost  construită  în  anul  1979, în  cartierul   Obor  din municipiul  
Braila  şi  s–a  numit  până  în anul  2000 „Scoala  Generală nr. 32 ”; si – a schimbat  titulatura în Şcoala cu clasele I – 
VIII „Dimitrie Cantemir”  prin  Decizia  nr. 16 din 31.01.2000 eliberată  de  Inspectoratul  Scolar  Judetean  Braila şi apoi  
prin Anexa nr. 1 la Decizia nr. 950 din 31.08.2012 – Reteaua Scolara, 2012-2013, emisa de I.S.J. Braila,   a devenit 
Şcoala Gimnazială „DIMITRIE  CANTEMIR”. 
Şcoala Gimnazială  „DIMITRIE  CANTEMIR” a  fost  construită  ca  o  necesitate  a  creşterii  ratei demografice, a  
creşterii si  educării   copiilor care aparţineau  familiilor  mutate  în  noul cartier  Obor.   Cu  trecerea anilor, numărul  de  
copii din  cartier  a  crescut şi  implicit  a  crescut  şi  numărul  de  cadre  didactice din  şcoala  noastră . 
In  ultimii  ani Scoala  Gimnazială  „DIMITRIE  CANTEMIR”  înregistrează  o depreciere  continuă a  numărului   de 
copii – din  cauza  îmbătrânirii populaţiei din cartier, a descreşterii  ratei  natalitătii, a  creşterii şomajului, şi  migrării  
populaţiei  la  muncă  in  spaţiul  european. Cu toate acestea, Scoala  Gimnazială  „DIMITRIE  CANTEMIR” 
înregistrează totuşi o creştere nesemnificativă a numărului de elevi şi de colective de studiu datorită absorbţiei copiilor 
din cartierele „Nedelcu Chercea” şi „Lacul Dulce”. 
Familiile copiilor sunt familii modeste, fără potenţial economic, familii în care lucrează doar un părinte sau niciunul, 
fiind şomeri, sau fără ocupaţie. Cu toate acestea  s- au depus doar 13 dosare de burse sociale şi 9 dosare de ajutoare 
ocazionale.  Mulţi părinţi aflati în drept de a obţine ajutoare materiale  au declarat ca nu  au fonduri pentru alcătuirea 
dosarelor. Majoritatea părinţilor sunt  cu studii medii sau absolvenţi de 8 clase; foarte puţine  familii sunt cu studii 
superioare. 
2. MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI ŞCOLARE 
Un obiectiv primordial al instituţiei noastre de învăţământ îl constituie creşterea procentului de promovabilitate la 
examenele naţionale. La Evaluarea Naţională din 2013  Școala  Gimnazială  „DIMITRIE  CANTEMIR” a obţinut 100%  
promovabilitate şi a ocupat un loc fruntaş în clasament, rangul 8 după diferenţa pe judeţ, situându-se pe poziţia 95  ca 
rang după diferenţa pe tară. 
Un alt obiectiv este constituit de preocuparea continuă pentru amenajarea spaţiului educaţional. În vacanţa de vară din 
2013 s-a început şi s-a realizat instalarea a 3 centrale termice proprii, lucrare care s-a ridicat la suma de 210 700,66 lei, 
din care s-a achitat în anul 2013 suma 175 000 lei, , în anul 2014 suma de 28 000 lei urmând ca până la finele anului 
2014 sa achităm si diferenţa de 6 900,66 lei. 
Reparaţiile curente, amenajarea sălilor de clasă, a laboratoarelor, a punctelor sanitare-  o simplă cosmetizare doar -  s-au 
realizat cu surse bugetare provenite de la Asociaţia de părinți a şcolii, sume obținute cu mare greutate, după repetate 
solicitări.  
Unitatea şcolară are autorizaţie sanitară de funcţionare  nr. 21922 din 24.02.201,  cu termen până la orice modificare în 
structura unităţii.  
De asemenea, Cabinetul medical din cadrul unităţii de învăţământ a obţinut  autorizaţie sanitară de funcţionare, 
nr.148/02.12.2013, cu termen până la orice modificare în structura unităţii.  
Siguranţa şi securitatea copiilor şi a întregului personal se efectuează cu o firmă specializată de pază şi protecţie S.C. 
GILPROTECT S.R.L. BRAILA, cu avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila. Costurile serviciilor de pază sunt 
suportate de către părinţii elevilor din şcoală. 
Siguranţa şi securitatea copiilor şi a întregului personal sunt asigurate  şi cu contribuția  tuturor  cadrelor  didactice din 
şcoală, prin serviciul pe şcoală, în conformitate cu  o procedură formulată şi aprobată în consiliul de administraţie din 
unitatea de învăţământ.  
3. MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE 
La Şcoala  Gimnazială „DIMITRIE  CANTEMIR” resursele financiare sunt calculate conform costului standard/elev, de 
la bugetul local, de la bugetul de stat, veniturile proprii fiind nesemnificative. Din cauza numărului prea mic de elevi, ca 
în fiecare an, bugetul este insuficient.  



162 
 

La Şcoala  Gimnazială „DIMITRIE  CANTEMIR” , în 2011,  auditul extern efectuat de Autoritatea Locală-Primăria 
Brăila, a atribuit  calificativul „Foarte bine”, fără nici o recomandare. 
De asemenea, în 2012, auditul dispus de I.S.J.Braila a atribuit compartimentului financiar contabil calificativul „Foarte 
bine”. 
4. MANAGEMENTUL ÎNCADRĂRII CU PERSONAL 
A. PERSONALUL  DIDACTIC este alcătuit în totalitate din  cadre didactice calificate; dintr-un total de 34 cadre 

didactice, doar 3 sunt cu studii medii, restul sunt profesori cu studii superioare.  
B.  PERSONALUL  DIDACTIC AUXILIAR este alcătuit în totalitate din personal cu studii superioare. 
C. PERSONALUL  NEDIDACTIC : 8 posturi din care sunt ocupate astfel: 
- 1 muncitor de întreţinere; 
- 2 paznici de noapte; 
- 3 îngrijitoare. 

Celelalte 2 posturi de îngrijitoare sunt neocupate ca urmare a plecării a două persoane  una la pensie şi una în 
domeniul  privat. 

5. STAREA MATERIALULUI DIDACTIC 
La Şcoala  Gimnazială „DIMITRIE  CANTEMIR” materialul didactic este în general învechit,  doar pentru clasele 
pregătitoare s-au procurat materiale noi; în rest, unii colegi, cu precădere de la învățământul primar,  îşi confecționează 
singuri materialele didactice necesare. 
Manualele sunt vechi, deteriorate, înlocuite anual  într-un mic procent. 
6. STAREA CLĂDIRII 
Clădirea Şcolii   Gimnaziale  „DIMITRIE  CANTEMIR” a fost finalizată în anul 1979 după  care nu s-a mai derulat  
niciun proiect de reabilitare, sau amenajare generală. În fiecare vară s-au efectuat lucrări de : 
- înlocuire a tâmplăriei de lemn cu  tâmplărie PVC şi geam termopan; 
- hidroizolație la sala de sport, dar şi la etajul al III-lea al clădirii; 
- igienizare a sălilor de clasă şi a grupurilor sanitare; 
- raşchetarea şi lăcuirea parchetului din sălile de clasă; 
- confecționarea de mobilier şcolar la unele clase de la învăţământul primar. 
Ar fi imperios necesare reparaţii, amenajări şi dotări  la sălile de sport, la grupurile sanitare, la unele săli de clasă. 
Clădirea Şcolii   Gimnaziale  „DIMITRIE  CANTEMIR” este supradimensionată faţă de numărul de elevi înscrişi. 
Clădirea Şcolii   Gimnaziale  „DIMITRIE  CANTEMIR” a fost înscrisă în Cartea funciară cu nr. 46171/n/Braila la oficiul 
de cadastru şi publicitate imobiliară Brăila la data de 19.08.2009 şi s-a obţinut astfel  intabularea dreptului de 
administrare în favoarea unitătii de învăţământ. 
7. MANAGEMENTUL CURRICULUMULUI 
La Şcoala  Gimnazială „DIMITRIE  CANTEMIR” curriculumul  a fost implementat conform legislaţiei: 
- pentru  trunchiul comun s-au respectat Planul cadru, Programele şcolare, Standardele de evaluare, Criteriile de notare 

pentru fiecare clasă şi disciplină; 
- pentru  curriculum la decizia şcolii s-au folosit fie programe aprobate de minister - la învăţământul primar, fie 

programe alcătuite de către cadrele didactice din unitatea de învăţământ. 
8. PLANURI DE DEZVOLTARE A INSTITUŢIEI ŞCOLARE 
La Şcoala  Gimnazială „DIMITRIE  CANTEMIR” se doreşte: 
- creşterea numărului de elevi, conform cu spaţiul educaţional existent; 
- rezultate bune şi foarte bune la examenele naţionale; 
- rezultate bune la olimpiade şi concursuri şcolare; 
- participarea la proiecte şi programe educaționale; 
- completarea cu personal calificat şi performant la următoarele etape de mobilitate; 
- respectarea întocmai de către toţi angajaţii a legislaţiei şcolare şi a legislaţiei specifice postului; 
- implicarea tuturor cadrelor didactice în procesul managerial, colaborarea reală în toate consiliile, şi comisiile din 

şcoală. 
9. Date generale statistice privind unitatea de învăţământ preuniversitar:  

1. REZULTATE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ DIN 2013  
 

Disciplina 
 

 
Nr.  
elevi 
înscrişi 

 
Nr.   
elevi 
promovaţi 

n - nr. note   
n=10 n≤5 5<n≤6 6<n≤7 7<n≤8 8<n≤9 9<n≤9,99 

Limba si 
literatura  
romana 

 
 

40 

40 0 1 5 9 11 13 1 
100% 0% 2,5% 12,5% 22,5% 27,5% 32,5% 2,5% 

 
Matematica 

 

 
 

40 

40 0 1 5 7 8 13 6 
100% 0% 2,5% 12,5% 17,5% 20,0% 32,5% 15,0% 

ANALIZĂ COMPARATIVĂ 2011, 2012, 2013 
  

Nr. elevi 
inscrisi 

PROMOVABILITATE OBSERVATII 
LIMBA SI LITERATURA MATEMATICA 
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ROMANA 

2011 61 61 100% 41 67,21% Datele sunt conform cu 
anexele de la edu.ro  
Admitere 

2012 25 25 100% 17 68% 
2013 40 40 100% 40 100% 

2. ADMITEREA LA LICEU IN IULIE 2013 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

PROFIL 
 
SPECIALIZARE 

NR. ELEVI 
ÎNSCRIŞI 

 
COLEGIUL NAŢIONAL “NICOLAE BĂLCESCU” 

Real Matematică-Informatică 1 
Stiinţe ale naturii 1 

Uman  Ştiinţe sociale 2 
 
COLEGIUL NAŢIONAL “GH. M. MURGOCI” 

Real Matematică-Informatică 1 
Stiinţe ale naturii 2 

Uman  Ştiinţe sociale 1 
 
LICEUL TEORETIC “NICOLAE IORGA” 

Real Matematică-Informatică 3 
Stiinţe ale naturii 2 

Uman  Ştiinţe sociale 3 
COLEGIUL NAŢIONAL “ANA ASLAN” Real Stiinţe ale naturii 2 
LICEUL PEDAGOGIC “D. P. PERPESSICIUS” Real Stiinţe ale naturii 3 

Vocaţional Invăţători-educatori 4 
LICEUL TEORETIC “PANAIT CERNA” Real Matematică-Informatică 2 

Stiinţe ale naturii 1 
Uman  Ştiinţe sociale 1 

Filologie 1 
LICEUL TEORETIC “MIHAIL SEBASTIAN” Real Stiinţe ale naturii 2 
COLEGIUL ECONOMIC “ION GHICA” Servicii Economic 4 

 Comerţ 2 
COLEGIUL TEHNIC  “PANAIT ISTRATI” Tehnic Electric 1 
LICEUL TEHNOLOGIC “C.   BRANCUSI” Resurse 

naturale şi 
protecţia 
mediului 

 
Protecţia mediului 

 
1 

TOTAL  ELEVI ABSOLVENŢI ÎN IUNIE 2013  40 
TOTAL  ELEVI PROMOVAŢI LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 40 

TOTAL ELEVI ÎNSCRIŞI LA COLEGII ŞI LICEE 40 
3. REZULTATE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE 
 Nr. 
crt. 

 
OLIMPIADA/CONCURSUL 

 
ETAPA 

Nr. elevi  
Observatii participanti premiati 

1 Euroscolarul  jud 14 14  
2 Limpiadele cunoasterii jud 28 6  
3 Olimpiada Limba engleză jud 4 2  
4 Evaluare in educatie - limba  engleză I 20 6  
5 BestEdu I 18 10 Concurs finantat de 

catre părinţi, 
neacreditat M.E.N. 

4. POPULAŢIA ŞCOLARĂ 
  Nr. de elevi: total  - 456   
 clasele pregatitoare si  I – IV : 262 elevi ( 12 clase) 
 clasele  V – VIII : 194 elevi  ( 9 clase ) 
Nr. de clase: 21 
  NR. ELEVI  

înscrişi 
la 

16.09.2013 
plecati 

 
 

veniti 

 
existenti 

la 
10.02.2014 

Corigenti 
la sfârşitul semestrului I 

promov
ati 

cu note 
scazute la 

purtare la 1 
disciplina 

la 2 
discipline 

la 3 si 
mai 

multe 
discipline  ≤7 

Invatamant 
primar 

262 4 - 258 1 - 1 256 - - 

Invatamant 
gimnazial 

194 3 2 193 20 8 8 157 12 4 

TOTAL 456 7 2 451 21 8 9 413 12 4 
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EFECTIVELE   DE   ELEVI 
A. INVĂŢĂMÂNT PRIMAR 
Nr. 
clase 

Invatator / diriginte Clasa Nr. elevi Fete Limbi straine 
I II 

1 Meirosu Giorgiana PREG.- A 21 9 LEN (0)  
2 Fercu Oana PREG.- B 20 8 LEN (0)  
3 Draghici Simona PREG.- C 60 9 LEN (0)  
 TOTAL CLS. PREG.  61 26   

1 Ivascu Catalina I -A 25 14 LEN (0)  
2 Piticas Mariana I -B 24 7 LEN (0)  
 TOTAL CLS. I  49 21   
1 Andrei Marcel II -A 16 8 LEN  
2 Dragan Marioara II -B 20 9 LEN  
3 Bordea Gicuta II -C 19 10 LEN  
 TOTAL CLS.- II  55 27   
1 Miron  Maria III -A 28 16 LEN  
2 Malaiea Tudorel III - B 17 6 LEN  
 TOTAL CLS. -III  45 22   
1 Avram  Rodica  IV -A 26 13 LEN  
2 Valceff Jenica IV- B 26 8 LEN  
 TOTAL CLS.- IV  52 21   
 TOTAL  GEN. CLS.  0-IV 12 CLASE 262 117   

B. INVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

 

Nr. 
clase 

Invatator / diriginte Clasa Nr. 
elevi 

Fete           Limbi straine 
I II 

1 Banica Anisoara V-A 18 7 LEN LFR 
2 Udrea Dana Magdalena V-B 19 8 LEN LFR 
 TOTAL CLS.- V  37 15   
1 Cristea Daniela  VI- A 25 10 LEN LFR 
2 Gerea Carmen Silvia  VI- B 23 13 LEN LFR 
 TOTAL CLS.- VI  48 23   

1 Traistaru Cristina VII - A 24 17 LEN LFR 
2 Tudosie Liliana VII - B 22 13 LEN LFR 
3 Toma Ciprian VII - C 17   8 LEN LFR 
 TOTAL CLS. -VII  63 38   
1 Negoita Mariana VIII - A 23 15 LEN LFR 
2 Sandu Ion VIII - B 23 12 LEN LFR 
 TOTAL CLS.- VIII  46 27   

 TOTAL  CLS.  V-VIII 9 CLASE 194 103   
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4, RESURSE FINANCIARE - BUGET  LOCAL - Anul  bugetar 2013 
Nr. 
crt. 

 BUGET   APROBAT 
 ( lei ) 

PLATI   EFECTUATE 
 ( lei ) 

1.510.100 1.505.896 
1 Cheltuieli de  personal 1.189.220 1.187.343 
2 Bunuri  si  servicii 141.300 141.253 
3 Burse 4.580 2.300 
4. Cheltuieli de capital 175.000 175.000 
Anul  bugetar 2014  
Nr. 
crt. 

  
BUGET  APROBAT 

 ( lei ) 

PLATI   EFECTUATE 
PANA   LA 25.03.2014 

( lei ) 
1.469.010 401.069 

1 Cheltuieli de  personal 1.060.340 336.778 
2 Bunuri  si  servicii 145.460  33.211 
3 Burse       9.500    2.280 
4 Cheltuieli de capital  

(investitii) 
  28.800                   28.800 

BUGET  DE STAT - Anul  bugetar 2013 
Nr. 
crt. 

 BUGET  APROBAT 
 ( lei ) 

PLATI   EFECTUATE 
( lei ) 

9.105 9.105 
1 Cheltuieli de  personal 4.771 4.771 
2 Bunuri  si  servicii 

( ob.inventar – pupitre 
 cls.pregatitoare) 

4.200 4.200 

3 Asistenta sociala (transport elevi 
Cazasu) 

  134 134 

Anul  bugetar 2014 
Nr. 
crt. 

 BUGET 
APROBAT 

 ( lei ) 

PLATI  EFECTUATE 
PANA  LA  25.03.2014 

( lei ) 
- - 

1 Cheltuieli de  personal - - 
2 Bunuri  si  servicii 

( ob.inventar – pupitre 
 cls.pregatitoare) 

- - 

3 Asistenta sociala (transport 
elevi Cazasu) 

- - 

BUGET  PROPRIU- VENITURI PROPRII - Anul  bugetar 2013 
Sold la inceputul anului Venituri curente Plata Sold la sfarsitul anului 

lei 
96 600 - 696 

Anul  bugetar 2014 

 
Veniturile provin din vanzarea deseurilor de hartie 96 lei si 750 lei inchiriere sala sport. 
Veniturile provin din : 
- sold an 2012 -vanzarea deseurilor de hartie  -   96 lei 
- ½ chirie  sala de sport incepand cu luna  mai 2013  - 750 lei  
4. RESURSE UMANE 
D. PERSONALUL  DIDACTIC 
Calificat:  34  cadre didactice 
Necalificat:  0 

   GRAD GRAD  

 
TOTAL GENERAL 
CLS.0-VIII 

NR. CLASE 
 

NR. ELEVI NR. FETE 
 

 
 

   0-IV   = 12 
V-VIII  =   9 
TOTAL= 21 

0-IV = 262 
V-VIII= 194 
TOTAL=456 

     0-IV = 117 
V-VIII  = 103 
TOTAL= 220 

Sold la inceputul anului Venituri curente Plata Sold la 25.03.2014 
lei 

696 150 - 846 lei 
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CADRE 
DIDACTICE 

DEBUTANT DEFINITIV DIDACTIC 
II 

DIDACTIC 
I 

TOTAL 

TITULARE - 4 6 15 25 
DETASATE - 2 1 - 3 
SUPLINITOARE 1 - - 2 3 

TOTAL 1 6 7 17 31 
CUMUL - - - - - 

COMPLETARI  DE  
CATEDRA 

- 1 - 2 3 

TOTAL GENERAL 1 7 7 19 34 
E. PERSONALUL  DIDACTIC AUXILIAR: 4 posturi ocupate cu personal cu studii superioare: 

 -  1 bibliotecară; 
 -  1 secretară; 
 -  1 administrator financiar cu atribuţii de contabil şef; 
 -  1 administratr de patrimoniu.       

F. PERSONALUL  NEDIDACTIC : 8 posturi din care sunt ocupate astfel: 
- 1 muncitor de întreţinere; 
- 2 paznici de noapte; 
- 3 îngrijitoare, din care una este în concediu medical din data de 20.01.2014. 
Celelalte 2 posturi de îngrijitoare sunt neocupate ca urmare a plecării a două persoane  una la pensie şi una în domeniul  
privat. 
7.Activităţile desfăşurate pe parcursul inspecţiei: 
Activităţile desfăşurate au avut ca fundament „Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, 
aprobat prin  OMECTS nr. 5547 din 6 octombrie 2011, publicat în M.O. al României nr. 746  la data de 24.10.2011, ca 
legislaţie secundară Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale.  
 În vederea respectării şi aplicării corecte a RIUÎP şi a MARIUÎP, echipa de inspecţie a stabilit o serie de reguli, 

proceduri, machete privind evidenţa organizării şi desfăşurării inspecţiei şcolare generale în cele trei etape ale ei 
(preinspecţia, desfăşurarea propriu-zisă a inspecţiei, postinspecţia). Având în vedere că perioada de desfăşurare a 
inspecţiei generale  la Şcoala Gimnazială „ D. Cantemir”, Brăila, a coincis cu alte inspecţii generale derulate la 
nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, echipa de inspectori a realizat o coordonare a activităţilor derulate.  

 Înştiinţarea unităţii de învăţământ, documente solicitate, stabilirea sarcinilor membrilor echipei, stabilirea împreună 
cu directorul unităţii de învăţământ a modului în care se va desfăşura activitatea de inspecţie propriu-zisă. 

 Întocmirea Dosarului activităţii de preinspecţie (prevăzut la art. 25 din RIUÎP) prin inserarea  documentelor şcolare 
precizate la art. 24 din RIUÎP. 

 În derularea inspecţiei generale pe lângă echipa de inspecţie formată din 4 inspectori au participat şi 6 metodişti ai 
disciplinei învăţământ preşcolar care, împreună cu inspectorul şcolar au realizat asistenţele la grupe. Conform 
MARIUÎP, art. 30, au fost inspectate toate cadrele didactice ale grădiniţei la cel puţin o activitate. În vederea 
efectuării inspecţiei la grupă a fost elaborată fişa de asistenţă la activitatea didactică având ca reper anexa 5 la 
MARIUÎP. 

 Documentele principale ale inspecţiei şcolare generale desfăşurate la Şcoala Gimnazială „ D. Cantemir sunt: 
Rapoarte individuale scrise pe cele 7 arii/domenii tematice întocmite de inspectorii membri ai echipei, Raportul 
individual pe disciplina învăţământ preşcolar , Fişa de observare a lecţiei/activităţilor(denumită prin RIUÎP sub titlul 
de Anexa 5) completată de inspectorul şcolar şi metodişti. În baza acestor documente, care au urmărit analiza 
documentelor interne ale şcolii enumerate la art. 31 din RIUÎP, inspectorul coordonator al inspecţiei şcolare generale 
a redactat Raportul scris final al inspecţiei şcolare (Anexa 3) şi Rezumatul raportul scris final al inspecţiei şcolare 
(Anexa 4), cu respectarea prevederilor art. 33 privitor la etapa postinspecţiei (susţinerea rapoartelor verbale parţiale 
şi a raportului parţial general). 

 In timpul inspecţiei şcolare generale au fost organizate întâlniri cu beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei 
furnizate de unitatea de învăţământ şi au fost aplicate chestionare pentru părinţi şi personalul didactic având ca 
modele anexele 7, 8 şi 9 din RIUÎP. 

8.Constatări/Aprecieri şi recomandări pentru fiecare arie tematică/domeniu: 
Nr. 
crt. 

Aria tematică/Domeniul 
şi calificativul acordat 

Constatări/ Aprecieri Recomandări 

1. Managementul şcolar, 
managementul calităţii, 
dezvoltarea 
instituţională, eficienţa 
atragerii şi folosirii 
resurselor(umane, 
financiare, materiale şi 
informaţionale), 
respectarea legislaţiei în 
vigoare şi a 
regulamentelor  

1.Direcţia de dezvoltare a instituţiei de educaţie este 
bine stabilită? 
●Şcoala are o direcţie clară de dezvoltare. 
Planul de Dezvoltare Instituţională a fost realizat în 
anul 2008,  iar de atunci  a mai suferit  modificări, el 
putând fi aplicat atâta timp cât condiţiile de context  
s-au schimbat. 
La data efectuării controlului RAEI pentru anul 
şcolar 2013-2014  exista la nivelul şcolii  dovezi din 
care să rezulte că: 
-personalul didactic a fost implicat în realizarea 

►Să se realizeze  studii 
de impact şi eficienţă în 
vederea realizării, reglării 
/revizuirii disciplinelor 
opţionale. 
►Gestionarea   actului 
decizional cu mai multă 
fermitate,  prin asumarea 
răspunderii/ delegarea 
responsabilităţilor în 
cadrul grupurilor de lucru 
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Calificativul 
acordat:BINE 
 

planului de dezvoltare al  şcolii; 
-părinţii,elevii şi comunitatea în general cunosc 
Planul de Dezvoltare Instituţională al Şcolii 
Gimaziale „ D. Cantemir” 
-orarul şcolii  reflectă faptul că au fost  utilizate 
corect schemele orare pe clase. Planurile-cadru în 
vigoare sunt  respectate (  s-au alocat ore pentru 
discipline opţionale cf. planurilor cadru în vigoare). 
-au fost  emise, deciziile,  la începutul anului şcolar, 
de către  conducerea şcolii pentru organizarea unităţii 
şcolare pe compartimente, comisii cu caracter 
permanent şi temporar, de constituire a  consiliului 
de administraţie/secretarului acestuia etc. 
-au fost prezentate toate documentele  de la nivelul 
conducerii unităţii şcolare , care au fost solicitate 
(conform art. 24, art. 29 din Regulamentul de 
inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
aprobat prin OMECTS nr. 5547/06.10.2011). 
-documentele Consiliului Profesoral/ de 
Administraţie (tematica şi graficul 
şedinţelor,materiale prezentate cf. 
tematicii,componenţa consiliului de administraţie şi 
repartizarea pe sarcini,raportul directorului prezentat 
în CA)  au putut fi prezentate. Procesele  verbale  
sunt întotdeauna consemnate în registre şi semnate. 
-funcţia de îndrumare şi control a directorului prin 
asistenţe la lecţii  este exercitată, iar autoevaluarea  
este promovată la nivelul şcolii în vederea 
îmbunătăţirii continue a procesului instructiv-
educativ şi a atingerii standardelor de calitate. 
-au fost prezentate fişele posturilor pentru personalul 
angajat şi  fişele de evaluare pentru personalul 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 
Calificativele acordate cadrelor didactice sunt 
discutate în consiliul profesoral şi  sunt aprobate în 
consiliul de administraţie. În  procesele  verbale  se 
regăsesc punctajele aferente calificativelor acordate 
cadrelor didactice. 
-documentele manageriale ale structurilor 
manageriale de la  nivelul comisiilor de lucru din 
şcoală    evidenţiază un stil de muncă eficient. 
- scoala  are sisteme şi proceduri de monitorizare şi 
evaluare a modului în care se desfăşoară activitatea 
comisiilor metodice şi a comisiilor de lucru. 
2.Sunt elaborate politicile şi procedurile astfel încât 
instituţia de educaţie să-şi atingă scopurile? 
●Şcoala  stabileşte propriile politici şi proceduri, 
directorul manifestă un interes crescut în ceea ce 
priveşte dezvoltarea unităţii şcolare şi  implică 
consiliul de administraţie în luarea deciziilor. 
3.Sunt folosite eficient resursele instituţiei de 
educaţie( bani,personal,materiale,echipamente)? 
●Conducerea şcolii îşi propune să   utilizeze  
resursele  materiale pentru realizarea unui climat 
adecvat. 
●Spaţiile  de învăţământ sunt  întreţinute, dar şcoala 
nu deţine autorizaţie sanitară de funcţionare deoarece 
în aceeaşi clădire funcţionează atât grădiniţa cât şi 
şcoala (nu pot îndeplini standardele cerute pentru a 
funcţiona în aceeaşi clădire). 
●Încadrarea cu personal didactic în anul şcolar 2011-
2012 s-a realizat cu  42 cadre didactice, din care un 
singur cadru didactic este necalificat. 
●Toate posturile pentru personal didactic auxiliar şi 

din şcoală; să  încurajeze  
munca  în echipă;  
 Selectarea  căilor şi 
mijloacelor de comunicare 
adecvate în vederea 
eficientizării demersului 
managerial; 
►Planurile de acţiuni 
realizate la nivelul şcolii 
ca urmare a respectării 
prevederilor din ”Foaia de 
parcurs pentru anul şcolar 
2013-2014” să fie 
analizate şi discutate 
prioritar şi periodic în 
consiliul profesoral şi 
consiliul de administraţie 
al şcolii. 
►Elaborarea şi utilizarea 
unei proceduri la nivelul 
unităţii de învăţământ care 
să încurajeze rolul 
asociaţiei de părinţi, 
legătura cu familia şi 
protecţia copilului. 
Implicarea părinţilor în 
viaţa şcolii şi organizarea 
de activităţi comune, cadre 
didactice-părinţi-elevi. 
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nedidactic aprobate sunt ocupate. 
●Cabinetele de informatică  se află la dispoziţia 
cadrelor didactice şi  există un program de 
funcţionare al acestuia.  
●La nivelul şcolii se desfăşoară o activitate intensă 
prin  implicarea  elevilor  în diverse activităţii 
extraşcolare/extracurriculare pe baza parteneriatelor 
încheiate cu ISU, Teatru „Maria Filotti”, Teatrul 
„Cărăbuş”, Muzeul de Istorie, Biblioteca judeţeană 
„Panait Istrati”, Biserica „Înălţarea Domnului” etc.  
●Rezultatele elevilor sunt reflectate în premiile 
obţinute.  
4.Are unitatea şcolară reglementări şi proceduri 
adecvate pentru protecţia copilului? 
●Nu au fost  elaborate  proceduri ce ţin de protecţia 
copilului. 
●Unitatea de învăţământ are încheiate acorduri de 
parteneriat cu instituţii cu rol educativ în comunitatea 
rurală (Biserică, autorităţi locale,diferite asociaţii şi 
organizaţii) 
5.Are unitatea şcolară reglementări şi proceduri 
adecvate pentru protecţia muncii? 
●Personalul şcolii şi elevii cunosc măsurile care se 
iau în caz de situaţii de  urgenţă. 
●A fost elaborată o procedură operaţională de 
prevenire a accidentelor din şcoală. 
●La nivelul şcolii s-au efectuat exerciţii de alarmare 
şi evacuare în caz de situaţii de urgenţă. 
●Directorul şcolii confirmă că angajaţii sunt instruiţi 
şi semnează periodic fişele de instruire şi cunosc 
normele de protecţie a muncii. 
●Elevii au fost instruiţi la clasă şi cunosc regulile de 
protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a 
incendiilor. 
6.Respectarea legislaţiei în vigoare privind 
completarea şi gestionarea documentelor de evidenţă 
şcolară şi a actelor de studii. 
●Cataloagele din anul şcolar 2012-2013 sunt corect/ 
complet încheiate. 
●Registrele matricole sunt completate la zi. Acestea 
sunt completate de către secretara şcolii. Există 
decizie privind completarea tuturor documentelor şi 
actelor elevilor. 
●Există registru de evidenţă  a deciziilor/decizii 
emise de conducerea şcolii. 

2. Modul de aplicare a 
curriculumului naţional, 
dezvoltarea şi aplicarea 
curriculumului la decizia 
şcolii în dezvoltarea 
locală şi calitatea 
activităţilor 
extracurriculare 
realizate de personalul 
didactic şi unele categorii 
de personal didactic 
auxiliar 
Calificativul 
acordat:BINE 
 

Descriptor BINE 
În urma analizei criteriilor care au stat la baza 
dezvoltării curriculare puse formulate de Comisia 
pentru curriculum, a schemei orare şi prin 
compararea cu planul cadru de aplicare a 
curriculumului   naţional s-au constatat următoarele: 
Şcoala furnizează elevilor un curriculum  echilibrat, 
care asigură şanse egale şi stimulează dezvoltarea 
elevilor, armonizând cerinţele curriculumului  
naţional cu cel specific pregătirii elevilor cu potenţial 
intelectual ridicat. La întocmirea documentelor 
curriculare au fost luate în considerare  vârsta 
elevilor, standardele de performanţă,  nevoile 
educaţionale ale elevilor, interesele părinţilor şi 
posibilităţile şcolii. Există un sistem de analiză şi 
revizuire periodică a curriculumului. 
Curriculumul la decizia şcolii este structurat şi are o 
tematică corespunzătoare. 
Calitatea planificărilor şi programelor (obiective, 
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conţinuturi, resurse, măsura în care răspund nevoilor 
comunităţii şi specificului local) corespunde 
prevederilor curriculumului, normelor metodologice 
şi specificului dezvoltării locale. Circuitul programe 
curriculare – manuale – proiectare – activităţi 
didactice – condică funcţionează eficient la toate 
disciplinele didactice. Cadrele didactice îşi 
elaborează planificări pe termen scurt, mediu şi lung 
şi lucrează în concordanţă cu cerinţele 
curriculumului. 
Planul managerial este sintetic, vizează toate 
aspectele activităţii managementului educaţional. 
Obiectivele sunt realiste, realizabile, 
responsabilităţile sunt specificate, fiind implicaţi toţi 
oamenii şcolii: elevi, părinţi, învăţători, profesori, 
personal administrativ-gospodăresc. 
Se acordă o atenţie deosebită educaţiei elevilor în 
şcoală şi comunitate. Managerii şcolii acordă o 
importanţă deosebită formării continue a cadrelor 
didactice, colaborând eficient cu I.Ş.J. şi C.C.D. 
La nivelul comisiilor metodice există programe de 
activităţi precizând scopurile şi obiectivele pentru 
anul şcolar 2013-2014. 
În cadrul activităţilor şcolare şi extracurriculare au 
fost programate şi desfăşurate diverse tipuri de 
activităţi de educative (serbări, concursuri şcolare, 
recitaluri, expoziţii, excursii tematice, medalioane 
artistice etc.), la care au participat toţi elevii şcolii, 
cadrele didactice, părinţii, şi reprezentanţi ai 
comunităţii locale. Sunt furnizate elevilor activităţi 
extraşcolare variate, interesante, motivante, care 
contribuie din plin la educaţia acestora:  
Pe parcursul anului școlar cadrele didactice din 
Şcoala Gimnazială „ D. Cantemir au desfășurat si s-
au implicat in numeroase activitati extrașcolare si 
extracurriculare. S-au efectuat vizite la teatrul de 
copii pentru a imbogati bagajul de cunoștințe al 
elevilor, pentru a-i invata sa se comporte in alt mediu 
decât cel scolar. S-au desfasurat serbari la nivel de 
școala cu ocazia Zilei Scolii si serbari la nivel de 
clasa cu ocazia Craciunului. Pentru stimularea 
creativitatii fiecare invatator a propus diverse 
activitaiti:  
* invatarea prin jocuri didactice (s-au utilizat jocuri 
didactice specific fiecarui nivel de studiu);                             
* utilizarea concursurilor la nivelul clasei, pentru a-i 
stimula in retinerea informatiilor si aplicarea lor;                                                                         
* vizionarea unor filme, povesti, desene animate, in 
functie de nivelul de studio si de programma de 
scolara. In cadrul activitatilor curricular, 
extracurriculare si extra scolare actiunea pedagogica 
s-a centrat in egala masura pe formarea capacitatilor 
intelectuale de baza, a atitudinilor si 
comporatmentelor dezirabile la elevi, calitatea 
acestor performante aplicandu-se prin utilizarea 
preponderente a metodelor interactive, active – 
participative, precum si prin raportarea problematicii 
la experientele copiilor;                                                                                                    
*participarea la diverse concursuri: sportive, literare, 
stiintifice etc. 
Optimizarea asigurarii calitatii prestatiei didactice 
(compararea fiselor de evaluare a cadrelor didactice, 
intalniri de lucru) 
Pentru imbunatatirea calitatii activitatii didactice, 
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pentru ca o scoala sa fie eficienta, este necesar cu 
atat elevii, cat si dascalii si parintii sa aiba foarte bine 
constientizata misiunea comuna, iar activitatea 
didactica sa fie mai mult centrata pe instruire formare 
si curriculum. Evidentiem consecventa invatatorilor 
in abordarea centrata pe obtinerea de performante a 
continuturilor invatarii, performante periodic in 
conformitate cu metodologia de evaluare si 
remarcate in rezultatele testarilor predictive, 
formative si summative, confirmandu-se o calitate, 
capacitatile, competentele, atitudinile si 
comportamentele elevilor. Intalnirile de lucru au fost 
centrate pe strategii de imbunatatire a calitatii 
activitatilor didactice.   
Actiuni:: 
  1. S-a pus accent mare pe lectiile de invatare in 
clasa;                                                                               
  2. S-a creat un climat favorabil invatarii;ii au fost 
implicate;                                                                                
  3. Elevii au fost implicate si responsabilizati de 
viitorul lor;                                                                         
  4. Stimularea, elevilor pentru a reusi;                                                                                      
  5. S-au desfasurat activitati extracurriculare care sa 
largeasca interesul elevilor in sensul construirii de 
relatii bune in scoala;                                                                                                      
  6. S-a incercat si realizat modificarea, dezvoltarea si 
perfectionarea stilului didactic al dascalilor;  
  7. Parintii au fost implicate in activitatea didactica 
prin participarea la procesul de invatamant;             
  8. Salile de  clasa au fost transformate I adevarate 
ateliere de lucru si invatare pentru elevi;                  
  9. S-a accentuat respectful pentru individualitate, 
cultivarea relatiilor de incredere reciproca, sprijin si 
acceptarea opiniei celuilalt;                                                                                                
  10. S-a urmarit o evaluare corecta pentru 
dezvoltare;                                                                       
  Optmizarea strategiilor de evaluare 
*S-a stabilit un sistem de apreciere si stimulente 
pentru elevi;                                                           
  *S-a realizat o monitorizare permanenta a 
progresului elevilor la toate disciplinele;                 
  *S-a urmarit o evaluare corecta pentru dezvoltarea 
elevilor prin conceperea de criteria unitare de 
evaluare;                                                                                                                                                 
*S-a constatat stapanirea continuturilor stiintifice 
proprii disciplinelor predate, de catre cadrele 
didactice ale scolii; ca folosescc strategii didactice 
modrene si adecvate particularitatilor de varsta si 
pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine 
conceput si aplicat. 
Au fost trimse in termen machetele solicitate de ISJ 
(Insp. A. Stroe), CCD (Dir. C. Anton, Metodist A. 
Ion). Pentru crearea bazei de date fiecare profesor al 
scolii a primit formulare pe care le-a completat si le-
a trimis online. 
PUNCTE TARI: 
1. Formarea cadrelor didactice pe Educatie 

incluziva 
2. LEN (prevederile privind minoritatile, 

incluziune, reducerea abandonului scolar) 
3. Proiecte diverse in care elevii si profesorii se 

pot remarca 
4. Pregatire diferentiata a elevilor, care permite 

fiecaruia sa aiba optiuni viitoare 
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5. Aplicarea metodelor moderne in procesul de 
invatamant 

6. Atragerea elevilor catre performante specifice 
lor 

7. Profesori bine pregatiti, dedicati meseriei 
8. Proiecte europene 
9. Disponibilitatea cadrelor didactice de a se 

forma continuu 
10. Autonomia scolii in selectarea cadrelor 

didactice 
PUNCTE SLABE: 
1. Finantarea per elev 
2. Fluctuatia cadrelor didactice 
3. Lipsa unor standarde de performante orientate 

spre plusvaloare 
4. Disponibilitatea unor cadre didactice de a lucra 

in echipa 
5. Program de studiu in doua schimburi 

OPORTUNITATI: 
1. Oferta variata a CCD 
2. Pregatire speciala/ suplimentara a elevilor 
3. Dotarea cu materiale didactice obtinuta din 

sponsorizari 
4. Sustinerea materiala a elevilor scolii asigurata 

prin diferite proiecte/ sponsorizari 
5. Integrarea in UE, armonizarea cu legislatia 

europeana 
AMENINTARI: 
1. Instabilitatea legislativa 
2. Situatie materiala precara a familiilor 
3. Plecarea in strainatate (la munca) a parintilor 
4. Scaderea numarului de ore la unele discipline 
5. Lipsa fondurilor pentru dezvoltare  

3. Activitatea personalului 
didactic( proiectare, 
predare-învăţare- 
evaluare, 
reglare/remediere, 
diferenţiere a demersului 
educaţional 
Calificativul 
acordat:BINE 

Domeniul limbă şi comunicare 
Planificările anuale şi cele semestriale sunt în 
concordanţă cu planul cadru şi programa şcolară, cu 
respectarea rubricaţiei specifice. Proiectarea 
unităţilor de învăţare este judicios realizată, prin 
corelarea componentelor actului didactic, a 
strategiilor de predare şi de invăţare. Corectitudinea 
întocmirii acestor documente demonstrează interesul 
celor două profesoare pentru formarea continuă. 
Lecţiile realizate de profesorii de limba şi literatura 
română asistaţi s-au remarcat prin respectarea 
conţinutului ştiinţific, iar din punct de vedere 
metodic, s-au folosit strategii diversificate, metode 
activ- participative. Sarcinile de învăţare au fost 
variate, multe dintre acestea constituind un pretext 
pentru verificarea noţiunilor predate anterior. 
Întotdeauna activitatea frontală a fost bine îmbinată 
cu cea individuală şi în grupe. Temele elevilor sunt 
atent corectate, prin interacțiune. Cadrul activităţilor 
didactice a fost antrenant, iar tonul şi atitudinea celor 
trei profesori  au fost mobilizatoare. 
Evaluarea elevilor s-a realizat permanent cu metode 
şi tehnici diversificate, aplicate în funcţie de nivelul 
claselor. Notarea a fost obiectivă şi corectă, nota 
obţinută fiind argumentată 
Lecţiile asistate  s-au remarcat prin pregătirea 
resurselor materiale şi a mijloacelor necesare. 
Elementele de noutate au fost introduse gradat, 
ţinând cont de cunoştinţele anterioare şi de corelarea 
interdisciplinară a cunoştinţelor. De asemenea, s-au 
respectat particularităţile de vârstă şi cele psihologice 

Recomadări Limba şi 
Literatura Română: 
-cei trei profesori 
dovedesc reale calităţi 
metodice şi ştiinţifice, 
vocaţie pedagogică, 
autoexigenţă, 
conștiinciozitate, rigoare 
şi creativitate. 
-se recomandă o mai 
atentă gestionare a 
timpului alocat fiecărei 
etape a lecţiei, 
momentelor de feedback 
şi a celor de evaluare 
finală. 
Recomandări 
matematică 

utilizarea metodelor 
interactive, de dinamizare a 
grupului , în vederea 
creşterii interesului elevilor 
pentru studiul matematicii 
-utilizarea, ca metodă de 
evaluare, a autoevaluării şi 
a interevaluării. 
-justificarea notării elevilor 
 - proiectarea mai riguroasă 
a timpului solicitat de 
parcurgerea fiecărei etape a 
demersului didactic. 
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ale elevilor. 
Relaţia profesor- elev şi elev –elev este  bună, lucru 
care a fost dovedit prin caracterul dinamic al 
activităţilor. Toţi profesorii au dovedit o bună 
cunoaştere a particularităţilor de vărstă şi individuale 
ale elevilor, în funcţie de acestea stabilindu-şi 
tehnicile de lucru optime şi diferenţiate. 
Domeniul matematică şi ştiinţe 
Planificarea şi proiectarea activităţii didactice este 
realizată în conformitate cu noua metodologie de 
aplicare a curriculum-ului. Elementele de conţinut, 
strategiile didactice şi de evaluare sunt în 
concordanţă cu obiectivele lecţiei şi cu potenţialul de 
învăţare al elevilor din această şcoală. Cadrele 
didactice asistate demonstrează creativitate în 
conceperea lecţiilor şi lucrează diferenţiat atunci 
când este cazul. 
Demonstrează o bună pregătire metodică şi 
ştiinţifică. Limbajul este simplu, clar, adaptat 
nevoilor de învăţare ale elevilor. Conţinutul ştiinţific 
a respectat cuantumul prevăzut de programa şcolară. 
Aplicaţiile sunt ordonate progresiv din punct de 
vedere al dificultăţii acestora şi susţin buna 
înţelegere a noţiunilor teoretice. Tema pentru acasă 
este echilibrată şi în strânsă legătură cu activitatea 
desfăşurată la clasă. 
Domnii profesori se autoevaluează într-un mod 
realist, evidenţiind atât punctele tari ale lecţiei cât şi 
cele slabe. Toţi au manifestat deschidere şi 
receptivitate la observaţiile şi îndrumările 
inspectorului şcolar. 
Elevii sunt atenţi, activi şi se implică în buna 
desfăşurare a lecţiei. Aceştia colaborează cu 
profesorul şi între ei pentru rezolvarea sarcinilor de 
lucru. 
Este utilizată atât evaluarea formativă cât şi cea 
sumativă, la fiecare sfârşit de capitol. 
Locul de desfăşurare al lecţiei precum şi resursele 
materiale ale şcolii sunt propice desfăşurării 
activităţilor instructiv educative. 
Domeniul arte: 
Educaţie muzicală 
Activităţile didactice au fost bazate pe o relaţionare 
buna dar insuficienta cu elevii, fapt ce ar fi fost 
motivant pentru o înţelegere mai precisa a 
subiectului lectiei  
- documentele de proiectare corespund cerintelor 
metodologice în vigoare.  
- conversaţia euristică, problematizarea, 
demonstraţia, exerciţiul şi audiţia muzicală au 
constituit metode didactice utilizate.                                                        
- prin participarea la lecţie elevii au demonstrat un 
nivel bun al deprinderilor de intonatie , precum şi 
cunoştinţe de teorie muzicală, cântecele din manuale 
fiind executate atât cu text, cât şi pe solfegiu cu 
tactarea corespunzătoare a măsurilor. 
Educaţie plastică 
- Lecţia asistată şi-a atins obiectivele stabilite, de 
dezvoltare a competenţelor plastice, elevii dovedind 
certe abilităţi drept rezultat al exerciţiului practic 
susţinut;    

- profesorul a condus eficient demersul didactic 
pornind de la conceperea lecţiilor, formularea 
obiectivelor operaţionale, construirea situaţiilor de 

- atenţie la micile greşeli de 
calcul strecurate la tablă 
 -la finalul capitolului să 
rezolve şi exerciţii cu un 
grad mai ridicat de 
complexitate 
- se cere ca să se adapteze 
mai bine curriculum la 
clasa , iar elevii cu CES să 
aibă fişe de lucru 
diferenţiat şi adaptat lor.  
-totodată se  cere o mai 
mare autoritate a 
profesorului în vederea 
disciplinării elevilor. 
Recomandări chimie 

Atenuarea ritmului de lucru 
simultan cu detalierea 
explicatiilor, aspect 
definitoriu in procesul de 
invatatre în clasă având in 
vedere particularitatile 
grupului de elevi  
Recomandări fizică  
Preocuparea permanentă 
pentru perfecţionarea 
metodico-ştiinţifică; 
- încurajarea activităţilor 
de grup şi a muncii de 
echipă; 
- îmbinarea în cadrul 
lecţiilor a mijloacelor 
clasice cu cele moderne, 
aplicarea fişelor de lucru 
şi a experimentului de 
laborator. 
Recomandări biologie 

- Includerea strategiilor de 
tratare diferenţiată a 
elevilor şi în proiectarea 
didactică 

- Folosirea mai multor 
materiale didactice           
( mulaje, planşe) şi forme 
de organizare a activităţii 
pentru menţinerea 
constantă a nivelului de 
atenţie al elevilor 

O motivare mai accentuată 
a elevilor. 
Recomandări Educaţie 
muzicală: 

- gestionarea optimă a 
timpului dedicat lecţiei; 

- implicarea  tuturor 
copiilor in activitatile 
practice de cant vocal; 
mentinerea unei atmosfere  
generale in clasa care sa fie 
propice invatarii.  

-frecventarea cercurilor 
metodice ale cadrelor 
didactice de specialitate. 

Recomandări Educaţie 
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învăţare  şi utilizarea strategiilor optime de predare 
– învăţare – evaluare;  

- evaluarea noţiunilor teoretice şi a lucrărilor realizate 
de elevi s-a efectuat pe baza unor criterii bine 
argumentate ştiinţific şi estetic, clasificările fiind 
stabilite prin dialog cu clasa, sau prin autoevaluări 
dirijate obiectiv de către profesor;    

- au fost utilizate eficient materiale didactice, iar 
elevii au avut materiale de lucru adecvate; 

- s-a realizat conexiunea inversă şi retenţia lecţiei. 
Domeniul: Educaţie fizică şi sport 
Documentele catedrei de educaţie fizică şi sport sunt 
întocmite corect, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 
În portofoliul catedrei există programele şcolare 
pentru toate clasele, planificările calendaristice, 
graficul cu eşalonarea anuală a unităţilor de învăţare. 
Conform calendarului competiţional judeţean, 
catedra de educaţie fizică şi sport participă la multe 
activităţi sportive organizate la nivel judeţean. 
Toţi elevii participanţi la activităţile extraşcolare sunt 
trecuţi în tabele pe discipline sportive. 
Alte observaţii referitoare la activităţile de educaţie 
fizică: 
-proiectarea şi planificarea activităţilor didactice 
asistate au respectat întocmai programele şcolare, 
curriculum-ul naţional, structura anului şcolar; 
-strategiile didactice au fost corect gândite şi folosite, 
ţinând cont de particularităţile de sex, vârstă şi nivel 
de pregătire motrică, având drept scop realizarea 
obiectivelor propuse; 
-selecţionarea mijloacelor şi a metodelor de lucru a 
fost subordonată realizării obiectivelor educative; 
-organizarea şi metodologia activităţii a avut în 
vedere asigurarea materialelor necesare, verificarea 
stării de sănătate a elevilor, precum şi asigurarea 
igienei la locul de desfăşurare a lecţiilor; 
Domeniul: Om şi societate  
Geografie 
-proiectarea şi planificarea activităţilor didactice 
asistate; 
-corelarea dintre proiectarea şi realizarea activităţilor 
didactice; 
-tonul, gesturile, mimica doamnelor profesoare în 
timpul activităţilor didactice asistate; 
-lucrul cu harta, cu atlasul, cu manualul; 
-stilul de lucru, claritatea explicaţiilor; 
-accesibilitatea conţinuturilor transmise, funcţie de 
particularităţile de vârstă ale elevilor. 

plastică 
- diversificarea metodelor 

de predare; 
- corelarea etapelor de 

lucru cu momentele 
lecţiei; 

- gestionarea optimă a 
timpului dedicat lecţiei; 

- aprofundarea lucrărilor 
de specialitate; 

- frecventarea cercurilor 
metodice ale cadrelor 
didactice de specialitate. 

Recomandări geografie 
- realizarea diferenţiată a 

activităţilor didactice; 
- participarea tuturor 

elevilor la activităţile 
didactice; 

- realizarea lucrului în 
echipă, lucrului 
individual; 

- utilizarea suporturilor 
cartografice pentru 
evaluarea cunoştinţelor 
dobândite; 

utilizarea resurselor 
materiale audio-vizuale 
în realizarea lecţiilor. 

4. Nivelul performanţelor 
realizate de copii în 
învăţare raportat la 
standardele educaţionale 
(curriculare şi de 
evaluare) 
Calificativul 
acordat:BINE 

 ●Din activităţile asistate se constată că sunt atinse 
standardele curriculare de către elevi la majoritatea 
disciplinelor ;  

 ●Elevii au deprinderi de ascultare, de a formula 
întrebări, de a lucra individual şi în echipă;  

 ●Elevii  au dezvoltate competenţele de investigare 
ştiinţifică şi cercetare, deoarece în procesul didactic  
s-a pus un accent deosebit pe experiment, 
problematizare, descoperire; 

 ●Din asistenţele la ore rezultă că  elevii citesc şi 
scriu la un standard acceptabil în limba română şi au 
deprinderi  care îi ajută să lucreze corespunzător. 
●Curriculum la disciplinele de examen pentru 
evaluare naţională (limba şi literatura română şi 
matematică) furnizează o educaţie satisfăcătoare 

►Centrarea demersului 
didactic pe aplicarea în 
practică a ceea ce au 
învăţat copiii.                                         
►Diversificarea 
metodelor şi a activităţilor 
şi a situaţiilor de învăţare 
pentru a determina o 
implicare a tuturor elevilor 
în activităţi şi a spori 
atractivitatea acestora; 

 ►Utilizarea strategiilor de 
învăţare centrată pe elev. 

 ►Diversificarea surselor 
de informaţii utilizate în 
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pentru elevi şi  este îmbunătăţit şi adaptat nevoilor 
reale ale elevilor. 
●Elevii  îşi fac temele deoarece le consideră 
folositoare iar comportamentul lor este 
corespunzător. 
●Elevii au o înţelegere corectă a lucrurilor pe care le 
învaţă şi nu sunt capabili să le integreze într-un corp 
coherent de cunoştinţe. Mulţi dintre ei ating un nivel 
acceptabil de performanţă. 

lecţii (reviste, internet 
etc.) ; 

 ►Îmbunătăţirea 
deprinderilor /abilităţilor 
elevilor de 
căutare/utilizare/valorifica
re a informaţiilor din 
diverse surse; 

 ►Diversificarea 
metodelor şi a activităţilor 
şi a situaţiilor de învăţare, 
realizarea instruirii asistate 
de calculator pentru a 
determina o implicare a 
tuturor elevilor în 
activităţi şi a spori 
atractivitatea acestora; 

 ►Antrenarea elevilor în 
investigaţii, 
microcercetare şi proiecte; 
►Utilizarea de către elevi 
a noţiunilor în studierea 
mediului de rezidenţă. 

5. Modul în care unitatea 
de învăţământ sprijină şi 
încurajează dezvoltarea 
personală a elevilor şi 
motivaţia acestora în 
învăţare(consiliere, 
orientare şcolară, 
asistenţă individualizată) 
respectând principiile 
educaşiei inclusive şi 
asigurarea egalităţii de 
şanse 
Calificativul acordat: 
BINE 

Existenţa unor reglementări care ajută la 
menţinerea ordinii în unitatea de învăţământ, la 
conservarea patrimoniului acesteia şi care le dau 
elevilor sentimentul de deplină siguranţă. 
Regulamentul de ordine interioară (R.O.I.) include 
aspecte cu privire la conduita actorilor implicaţi în 
procesul instructiv educativ, respectiv elevi, 
profesori, părinţi. Acest regulament a fost adus la 
cunoştinţa celor vizaţi. 
Populaţia şcolară face parte, în majoritate, din medii 
sociale defavorizate: familii dezorganizate, părinţi 
analfabeţi, situaţie financiară precară, etc. De 
asemenea, în instituţia de învăţământ sunt prezenţi 
copii cu dizabilităţi, au comis fapte de 
infracţionalitate juvenilă, etc.  
Acestea pot fi cauzele care au condus la diferite 
evenimente violente în şcoală, evenimente în care au 
fost implicaţi elevi, profesori, părinţi. 
Curriculum-ul cuprinde elemente care sprijină 
dezvoltarea personală a elevilor şi care reflectă 
nevoile, interesele şi dorinţele elevilor, părinţilor şi 
comunităţii. 
În general,  există planuri de intervenţie personalizată 
în vederea individualizării învăţării. 
La nivelul şcolii există Comisia de prevenire şi 
combatere a violenţei, fiind prezent un plan 
operaţional cu activităţi care au ca scop diminuarea 
violenţei şi comportamentelor discriminatorii. Din 
consultarea portofoliului comisiei, discuţiilor cu 
elevii, părinţii şi profesorii s-a constatat că aceste 
activităţi sunt realizate în mod real. De asemenea, 
şcoala a iniţiat şi derulat diferite programe de 
includere socială şi şcolară. 
Deşi strategiile educaţionale vizează cu precădere 
integrarea elevilor în viaţa şcolară şi socială, oferirea 
de oportunităţi egale la educaţie, pe parcursul anului 
şcolar curent, şi nu numai, au apărut situaţii 
conflictuale. 
Este acordată o atenţei sporită frecvenţei şcolare şi 
combaterea absenteismului (absenţele sunt notate în 
catalog, centralizate periodic) 

Monitorizarea şi evaluarea 
permanentă a activităţilor 
propuse în  Planul 
operaţional privind 
reducerea fenomenului 
violenţei în şcoală. 
Realizarea unui plan de 
intervenţie în cadrul 
situaţiilor conflictuale, 
urmărirea, pe termen scurt 
şi lung, a eficienţei 
intervenţiei.  Termen: 
permanent 
Includerea în proiectele 
educative şi a elevilor cu 
probleme şcolare, în 
vederea motivării şi 
responsabilizării acestora. 
Termen: permanent 
Includerea Consiliului 
Şcolar al Elevilor în 
luarea deciziilor privind 
activităţile şcolare şi 
extraşcolare. 
Înştiinţarea părinţilor cu 
privire la situaţiile de 
absenteism ale propriilor 
copii. 
Termen: 
permanent 
Susţinerea elevilor în 
iniţierea şi derularea unor 
activităţi educative care să 
corespundă intereselor 
lor, preocupărilor, în 
vederea responzabilizării 
şi valorizării individuale.  
Termen: permanent 
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La nivelul instituţiei de învăţământ există o comisie 
interdisciplinară de consiliere a elevilor formată din 
consilier şcolar, mediator, porfesor/ învăţător/ 
diriginte, reprezentat al poliţiei comunitare (acolo 
unde este cazul). 
■Politicile, strategia şi planurile operaţionale ale 
şcolii care  furnizează consultanţă elevilor, le 
acordă posibilitatea de a lua decizii şi îi sprijină 
atunci când îşi hotărăsc viitorul. 
Din analiza documentelor comisiei diriginţilor s-au 
constat următoarele:  
 există plan managerial al coordonatorului de 
proiecte şi programe educative; 
 există planificări calendaristice pentru toate 
clasele; 
 s-a întocmit raportul activităţii  educative  pentru 
anul şcolar 2012 – 2013 ;  
s-a realizat tematica activităţilor educative pentru 
anul şcolar 2013-2014, la nivel de şcoală 
■Acordarea de responsabilităţi  elevilor 
Exista Consiliul Scolar al Elevilor 
■Existenţa unui program de activităţi 
extracurriculare, particularizat conform   
specificului  şcolii, intereselor şi nevoilor elevilor. 
Şcoala dezvoltă multe programe şi proiecte 
educative ( interne, în parteneriat , judeţene, ) pe 
diferite componente ale educaţiei: civism, ecologie, 
multiculturalitate, intercunoaştere, sănătate, media,  
activităţi caritabile,etc.   

6. Relaţiile unităţii de 
învăţământ cu părinţii şi 
cu comunitatea locală 
Calificativul acordat: 
 BINE 

Eficienţa comunicării dintre instituţia  
de învăţământ preuniversitar şi părinţi. 
La nivelul şcolii există un plan de activităţi cu 
părinţii: lectorate, discuţii, etc. 
Prezenţa acestora la întâlniri este sporadică, sunt 
prezenţi, de obicei, părinţii copiilor care sunt 
interesaţi de şcoală. 
Implicarea părinţilor în managementul  
unităţii de învăţământ 
Se constată o implicare minimală a părinţilor în 
managementul şcolii, pricipalul motiv fiind interesul 
scăzut al acestora în educarea copiilor. 
Există Comitete de părinţi la nivelul claselor.  
Părinţii sunt consultaţi în vederea stabilirii 
Curriculumului la decizia şcolii. 
Strategia instituţiei de învăţământ în  
vederea îmbunătăţirii relaţiilor cu comunitatea 
La nivelul şcolii sunt derulate parteneriate cu diferite 
instituţii culturale şi cu autorităţile locale în vederea 
îmbunătăţirii rezultatelor şcolare şi creşterea calităţii 
educaţiei oferite de instituţia de învăţământ 
preuniversitar. 
Consiliulul de administraţie al şcolii are în 
componenţă reprezentanţi ai primăriei şi consiliului 
local aceştia fiind implicaţi efectiv în deciziile cu 
privire la activitatea şcolii. 
Consiliul de Admnistraţie al unităţii de învăţământ ia 
decizii în acord cu nevoile şi aspiraţiile beneficiarilor 
secundari şi terţiari ai educaţiei. Instituţia de educaţie 
îşi proiectează oferta educaţională în acord cu 
oportunităţile oferite de comunitate. 
Modul în care instituţia de educaţie foloseşte în 
beneficiul  elevilor serviciile oferite de comunitatea 
locală  
Se va evalua modul în care se realizează educaţia 

Abordarea unor modalităţi 
variate de comunicare cu 
părinţii (individual, 
discuţii cu o echipă 
interdisciplinară, înâlniri 
plenare) 
Termen: permanent 
Identificarea unor părinţi 
resursă ( lideri de opinie la 
nivelul comunităţii 
culturale, persoane care au 
frecventat şcoala şi care 
reprezintă un exemplu de 
reuşită ) şi implicarea lor 
în comunicarea cu copiii şi 
părinţii acestora. 
Se recomandă ca planul de 
acţiune al cadrelor 
didactice referitor la 
progresele elevilor să fie 
cunoscut şi aplicat şi de 
părinţii acestora. 
Combinarea strategiei de 
combatere a 
comportamentelor 
nedorite cu evidenţierea 
comportamnetelor 
pozitive şi implicarea 
reprezentanţilor 
comunităţii locale în acest 
proces. 
Termen: permanent 
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pentru mediu. În ce măsură serveşte instituţia de 
educaţie nevoilor comunităţii locale?  
Şcoala iniţiază şi dezvoltă parteneriate cu biserica, 
poliţia, serviciile de asitenţă socială în vederea 
lărgirii experienţei educaţionale a elevilor şi oferirea 
unei perspective positive asupra societăţii din care 
fac parte. 
Se constată orientarea cu precădere asupra 
sancţionării comportamentelor negative  a elevilor. 
Instituţia de învăţământ încearcă să răspundă 
nevoilor educaţionale ale comunităţii: derulează 
programul ”A Doua Şansă”, colaborează cu 
autoritatea locală în vederea sprijinirii financiare a 
elevilor şi părinţilor acestora, derulează programe 
europene cu finanţare nerambursabilă pentru a 
răspunde nevoilor comunităţii.  
Acţiunile iniţiate, proiectele derulate, identificarea 
unor surse de finanţare demonstrează  o orientare a 
managementului  şcolii către beneficiarii direcţi şi 
indirecţi. 

7. Atitudinea elevilor faţă 
de educaţia pe care le-o 
furnizează unitatea de          
învăţământ 
Calificativul acordat: 
BINE 
 

Elevii sunt interesaţi şi răspund pozitiv faţă de 
activităţile în care sunt antrenaţi. Dintre elevii 
chestionaţi, 95 % au răspuns că le place cum se 
desfăşoară orele de curs  în şcoala lor şi 90 % 
participă efectiv la activităţi suplimentare, în afara 
orelor de curs. 
Sunt interesaţi de activităţile didactice la care 
participă, beneficiază de materiale didactice, pentru 
ca lecţiile să aibă un pronunţat caracter aplicativ. 
Pentru a-şi lărgi orizontul cunoaşterii, elevii 
chestionaţi au răspuns că au participat în cursul 
anului la diferite concursuri şcolare şi activităţi 
extracurriculare. 
Comportamentul elevilor în clasă şi în instituţia de 
educaţie este oglindit de relaţia dintre ei, 95 % dintre 
chestionaţi au răspuns că relaţiile cu colegii sunt 
foarte bune, în timp ce relaţia cu dirigintele clasei se 
materializează prin numeroase activităţi de 
consiliere, informare, extraşcolare etc.   
Consiliul de Admnistraţie al unităţii de învăţământ ia 
decizii în acord cu nevoile şi aspiraţiile beneficiarilor 
ai educaţiei. Instituţia de educaţie îşi proiectează 
oferta educaţională în acord cu oportunităţile oferite 
de comunitate. 

Se recomandă implicarea 
elevilor în diverse 
activităţi pentru a-şi 
asuma responsabilităţi, 
astfel ca în şcoală, să se 
menţină climatul  pozitiv 
de învăţare, de conlucrare 
şi bazat pe respect 
reciproc. 
 

CALIFICATIV FINAL: BINE 
 
RAPORT SCRIS FINAL AL INSPECȚIEI ȘCOLARE GENERALE 
1.Denumirea unităţii de învăţământ : Grădiniţa cu program prelungit nr.37, Brăila 
2. Perioada de inspecţie: 24.03.2014  - 11.04.2014 
3.  Echipa de    inspecţie:                         
Coordonatorul echipei de inspecţie :  
prof. Mangiurea Cristina, inspector învăţământul preşcolar 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
inspectorului 

Aria tematică/Domeniul inspectat 
 

Disciplina/Aria 
curriculară inspectată 

1.  Prof. Cristiana Ritzi 
Inspector managementul 
resurselor umane 

1. Managementul şcolar, managementul 
asigurării calităţii, dezvoltarea instituţională, 
eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, 
financiare, materiale şi informaţionale), 
respectarea legislaţiei în vigoare şi a 
regulamentelor. 

 

2.  Prof. Cristina Mangiurea 
Inspector învăţământul 
preşcolar şi alternative 

2. Modul de aplicare a curriculumului naţional, 
dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la 
decizia şcolii/în dezvoltare locală şi calitatea 

Domeniul experienţial 
ştiinţe 
Domeniul experienţial 
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educaţionale activităţilor extracurriculare realizate de 
personalul didactic şi unele categorii de personal 
didactic auxiliar. 
 

limbă şi comunicare 
Domeniul experienţial om 
şi societate 
Domeniul experienţial 
estetic- creativ 
Domeniul experienţial 
psiho-motric 
Activităţi de dezvoltare 
personală 
Activităţi didactice liber-
alese 

3.  Prof. Cristina Mangiurea 
Inspector învăţământul 
preşcolar şi alternative 
educaţionale 

3. Activitatea personalului didactic (proiectare, 
predare-învăţare-evaluare, reglare/remediere, 
diferenţiere a demersului educaţional). 
 

 

4.  Prof. Daniela Condei 
Inspector şcolar pentru 
învăţământ profesional şi 
tehnic 

4. Nivelul performanţelor realizate de elevi în 
învăţare raportat la standardele educaţionale 
naţionale (curriculare şi de evaluare). 

 

5.  Prof. Veronica Picuş 
Inspector şcolar pentru 
educaţie permanentă şi 
informatică 
 

5. Modul în care unitatea de învăţământ sprijină 
şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi 
motivaţia acestora în învăţare (consiliere, 
orientare şcolară, asistenţă individualizată), 
respectând principiile educaţiei incluzive şi 
asigurarea egalităţii de şanse. 

 

6.  Prof. Veronica Picuş 
Inspector şcolar pentru 
educaţie permanentă şi 
informatică 

6. Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi 
cu comunitatea locală. 
 

 

7.  Prof. Daniela Condei 
Inspector şcolar pentru 
învăţământ profesional şi 
tehnic 

7. Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-
o furnizează unitatea de învăţământ. 
 

 

4.Obiectivele inspecţiei:  
a) evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în 
drept a rapoartelor de inspecţie;  
b) îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ 
preuniversitar cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul 
educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei;  
c) consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
pentru îmbunătăţirea propriei activităţi.  
5.Descrierea sintetică a contextului în care funcţionează instituţia de educaţie (demografic, geografic, economic, 
social, cultural etc.):  
Unitatea face parte din reţeaua grădiniţelor  publice, este cu personalitate juridică, nu are structuri arondate şi 
funcţionează cu  un schimb. Este  amplasată  într-o  zonă selectă a oraşului, cu multă verdeaţă (de unde şi denumirea de  
,,dumbravă”), în cartierul Hipodrom, Str.  Aleea Trandafirilor nr. 3, (tel./fax: 0239/674933 ). ).Clădirea actuală a fost dată 
în folosinţă în anul 1972 şi  oferă copiilor un spaţiu generos, fiind o construcţie de tip P+1 cu o suprafaţă totală 
desfăşurată de 1886 mp.  
Grădiniţa nr. 37 este  racordată la sistemul public de iluminat, apă-canal, telefonie şi fax,  gaz metan şi încălzire cu 
centrală proprie. Toate sălile de grupă sunt conectate la internet. Pentru o mai bună siguranţă, unitatea este  dotată cu 
sistem video şi sistem  de alarmă care este conectat la o firma de pază. În contextul ecologic actual avem în dotare 
recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor. 
Unitatea dispune de un spaţiu deosebit cu holuri şi 11 săli de grupă spatioase cu triplă funcţionalitate şi 1 sală de 
festivităţi.  Toate sălile de grupă sunt organizate cu centre de interes bine structurate şi dotate, ce permit copiilor însuşirea 
cunoştinţelor în funcţie de ritmul şi interesele  proprii. 
Grădiniţa dispune de un bloc alimentar, spălătorie, uscătorie, izolator, echipate la standarde ce corespund normelor în 
vigoare.  La intrare în unitate este amplasat cabinetul medical, iar starea de sănătate a copiilor este urmărită permanent de  
asistenta medicală. De asemenea, unitatea dispune de  un cabinet pentru director, un birou serviciu contabilitate, un  birou 
serviciu secretariat şi administrator. 
Unitatea este avizată din punct de vedere sanitar îndeplinind condiţiile impuse prin norme emise de Ministerul Sănătăţii. 
Grădiniţa nr. 37 a fost patronată până la 31.12. 1989 de Combinatul de  Fire şi Fibre Artificiale (CFFA) Brăila, iar 
începând cu data de 01.01.1990 a fost preluată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila.   
I. SITUAŢIA SOCIO – ECONOMICĂ  A ZONEI 
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Zona în care este situată grădiniţa este dezavantajată din punct de vedere socio-economic (şomaj ridicat, comunităţi 
defavorizate).  În schimb, se constată o creştere a populaţiei tinere care are domiciliul în cartier. Acest lucru a fost 
constatat  prin sporirea cererilor de înscriere a copiilor în grădiniţă.  
Populaţia preşcolară este preponderent din mediul intelectual, ceea ce impune un proces educativ conform standardelor . 
II. SITUAŢIA  PREŞCOLARILOR  
Planul de școlarizare aprobat de I.S.J. Brăila pentru anul şcolar 2013 -2014  este de 11 grupe -   312  copii cu vârste între 
3-6 ani, iar   condițiile de înscriere facilitează cuprinderea tuturor copiilor fără discriminări etnice, religioase, etc. Tipul 
unităţii în funcţie de forma de educaţie  - 10 grupe învăţământ tradiţional şi 1 grupă în alternativa ,,Step by Step”, toate la 
program prelungit după cum urmează : 

  Mică - 3 grupe cu   91 copii 
 Mijlocie - 4 grupe cu 117 copii 
 Mare - 4 grupe cu 104 copii 

În semestrul I al anului şcolar în curs, au fost înscrişi şi au frecventat grădiniţa un număr de 4 CES, beneficiind de 
profesor de sprijin. 
III. MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI DE EDUCAŢIE  
ŢINTE  STRATEGICE  : 
 Realizarea cadrului adecvat pentru o educație de calitate. 
 Optimizarea procesului instructiv – educativ prin aplicarea metodelor activ – participative și    
            utilizarea strategiilor didactice centrate pe copil. 
  Promovarea dimensiunii europene și a egalității de șanse în educația copiilor. 
  Diversificarea serviciilor educaționale pliate pe expectanțele educabililor și a beneficiarilor  
             indirecți. 
 Promovarea imaginii grădiniței pe plan local, național și internațional. 
IV. MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE 
Resursele materiale și financiare sunt eficient utilizate avându-se în vedere priorităţile specifice . 
Finanţarea este realizată prin bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat de ordonatorul principal de credite – Primăria 
Municipiului Brăila şi este cheltuit  conform clasificaţiei bugetare şi cu încadrerea pe articole şi aliniate. 
Bunul mers al unităţii este susţinut şi prin contribuţia financiară a părinţilor constituiţi în Asociaţia Grădiniţa 37 
Dumbrava Minunată Brăila. 
V.   MATERIALE DIDACTICE 
Resursele materiale  sunt eficient utilizate avându-se în vedere priorităţile specifice . 
Spaţiul  interior 
 Unitatea dispune de bibliotecă cu ediţii de specialitate pentru cadrele didactice,  calculatoare şi imprimante, 

televizoare, combine muzicale ; 
 Unitatea este dotată cu :  

      - mobilier ( vestiare,  paturi rabatabile, măsuţe şi scăunele) pentru copii 
      - sistem cu senzori de mişcare – alarmă pentru interior 
- sistem  video – la exterior 

 Alte dotări:  
- materiale didactice funcţionale în cantităţi suficiente pentru cele 11 grupe ; 
- material didactic – material mărunt, cd-uri ; 
- sală de planşe şi decoruri serbări 
Spaţiul exterior 
Curtea gădiniţei se întinde pe o suprafață de 4508 mp, care oferă copiilor posibilități diverse de joacă  și o ambianță 
placută,  datorită  vegetației și a aparatelor de joacă  cu care este dotată (topogane, balansoare, leagăne etc.) 
Scena în aer liber permite desfășurarea activităților cultural – artistice  în condiții optime la sfârşit de an şcolar.  
6.Date generale statistice privind unitatea de învăţământ preuniversitar:  
I. INFORMAŢII GENERALE 
A) DATE DE IDENTIFICARE: 
Denumire unităţii de învăţământ:             GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 37  
                                                                                        “DUMBRAVA MINUNATA” 
Localitate / judeţ:                                                                          BRAILA 
Adresa:                                                          HIPODROM,  ALEEA TRANDAFIRILOR  NR. 5 

Cod poştal:                                                                                    810271  

COD  SIRUTA  :                                                                          42691 

Telefon /  fax                                                            0239674933 /  0239674933 

E – mail      :                                                              dumbrava_minunata@yahoo.com 

Niveluri de învăţământ autorizate să funcţioneze :                  PREŞCOLAR 
INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE PREŞCOLARI  -  la începutul anului şcolar  2013 - 2014 
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Nivel de 
învăţământ 

Număr de grupe Număr de copii / 
elevi 

Forma 
de învăţământ 

Limba de predare 

Preşcolar 11 312 ZI ROMÂNA 
Distribuţia efectivelor de PREŞCOLARI din anul şcolar current: 
Nr. Crt. Denumire grupă Nr. grupe Nr. copii Nr. copii  după sex 

M F 
1. GRUPA  MICĂ 3 91 51 40 
2. GRUPA MIJLOCIE 4 117 66 51 
3. GRUPA  MARE 4 104 55 49 
 TOTAL   : 11 312 172 140 

 INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE  
 PERSONAL DIDACTIC  DE CONDUCERE 
Nume şi prenume  director    :         JĂLĂVEANU DOINA  
Decizia de numire  :           Nr. 2403 / 30.08.2013  
Grad didactic    :                                         I 
Vechime în învăţământ    :            33 ani    - (are  norma de bază în unitatea de învăţământ ) 
Modalitatea de numire în funcţie          DELEGAŢIE  ( este director din  01.09.2012 ) 
PERSONAL DIDACTIC   -   23 POSTURI   
Distribuţia personalului didactic   după   statut  : 

 
FUNCŢIA 

PERSONAL  DIDACTIC 

 
 

TOTAL 

Din  care  : 

Titular Titular 
detaşat 

Suplinitor 
calificat 

Pensionar 
PCO 

-  Profesor învăţământ preşcolar 11 11 - - - 
-  Educatoare 12 7 3 1 1 

TOTAL  :  23 18 3 1 1 

Distribuţia personalului didactic  pe  grade didactice  : 
Număr personal didactic calificat: Nr. personal 

didactic necalificat Funcţia  gradul I  gradul II definitivat Debutant 
Prof.  înv. preşcolar 5 4 1 1 - 
 Educatoare 4 4 3 1 - 
TOTAL  : 9 8 4 2 - 
Distribuţia personalului didactic  pe grupe de vechime în învăţământ  : 

FUNCŢIA Total 
posturi 

0-2 
ani 

2-6  
ani 

6-10 
ani 

14-18 
ani 

18-22 
ani 

25-30 
ani 

30-35 
ani 

35-40 
ani 

Peste 
40 

  Prof. înv.   
preşcolar 

11 1 - 2 1 1 - 4 2 - 

Educatoare 12 1 3 - 1 - 1 2 4 - 

TOTAL  : 23 2 3 2 2 1 1 6 6 - 

Unitatea  funcţionează  cu un număr de  1  schimburi,  
Durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de   15 – 45 min.  
Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal didactic  este de    -  100%   
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 
Total personal didactic auxiliar  :       3  POSTURI 
Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de număr posturi,  calificăre, studii şi tr. de încadrare:   

Funcţia Număr 
posturi 

Calificare Studii Treapta deîncadrare 
DA /NU 

S M 
ADMINISTRATOR FINANCIAR 1 DA X  I 

SECRETAR 1 DA X  I 
ADMINISTRATOR PATRIMONIU 1 DA X  III 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal didactic auxiliar,  conform normativelor în vigoare  este de 100% 
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PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) 
Total  personal nedidactic aprobat de ISJ Brăila  :  14,5   POSTURI 
Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de nr. posture, tr. încadrare şi  calificări:   

Funcţia Număr  posturi Treapta de 
încadrare  

Calificări 
DA/NU Aprobate Ocupate Vacante 

INGRIJITORI 9,5 9 0,5 I DA 
Muncitor Calificat (bucătar) 3 3 - III DA 
Muncitor Calificat (întreţinere) 1 1 - II DA 
MUNCITOR NECALIFICAT 1 - 1 - DA 

TOTAL  : 14,5 13 1,5 - - 
Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal nedidactic,  conform normativelor în vigoare:  89,66. 
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă 
(mp) 

1. Săli de clasă /grupă 11 792 
2. Sală de festivităţi 1 72 
3. Sală planşe 1 11 
3. Alte spaţii ( holuri, grup sanitar ) 18 501 
 TOTAL : 31 1376 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 
Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă 
(mp) 

1. Cabinete ( director , secretariat, contabilitate, asistentă medical ) 4 65 
2. Bucătărie  1 53 
3. Spălătorie  1 51 
4. Spaţii depozitare materiale didactice 1 45 
5. Alte spaţii (oficii, magazii, debara clasă, cameră zarzavat şi apă plată, centrale 

termice etc) 
19 296 

TOTAL 26 510 
7.Activităţile desfăşurate pe parcursul inspecţiei: 
Activităţile desfăşurate au avut ca fundament „Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, 
aprobat prin  OMECTS nr. 5547 din 6 octombrie 2011, publicat în M.O. al României nr. 746  la data de 24.10.2011, ca 
legislaţie secundară Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale.  
 În vederea respectării şi aplicării corecte a RIUÎP şi a MARIUÎP, echipa de inspecţie a stabilit o serie de reguli, 

proceduri, machete privind evidenţa organizării şi desfăşurării inspecţiei şcolare generale în cele trei etape ale ei 
(preinspecţia, desfăşurarea propriu-zisă a inspecţiei, postinspecţia). Având în vedere că perioada de desfăşurare a 
inspecţiei generale  la Grădiniţa cu program prelungit nr. 37, Brăila, a coincis cu alte inspecţii generale derulate la 
nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, echipa de inspectori a realizat o coordonare a activităţilor derulate.  

 Înştiinţarea unităţii de învăţământ, documente solicitate, stabilirea sarcinilor membrilor echipei, stabilirea împreună cu 
directorul unităţii de învăţământ a modului în care se va desfăşura activitatea de inspecţie propriu-zisă. 

 Întocmirea Dosarului activităţii de preinspecţie (prevăzut la art. 25 din RIUÎP) prin inserarea  documentelor şcolare 
precizate la art. 24 din RIUÎP. 

 În derularea inspecţiei generale pe lângă echipa de inspecţie formată din 4 inspectori au participat şi 6 metodişti ai 
disciplinei învăţământ preşcolar care, împreună cu inspectorul şcolar au realizat asistenţele la grupe. Conform 
MARIUÎP, art. 30, au fost inspectate toate cadrele didactice ale grădiniţei la cel puţin o activitate. În vederea efectuării 
inspecţiei la grupă a fost elaborată fişa de asistenţă la activitatea didactică având ca reper anexa 5 la MARIUÎP. 

 Documentele principale ale inspecţiei şcolare generale desfăşurate la Grădiniţa cu program prelungit nr.37 sunt: 
Rapoarte individuale scrise pe cele 7 arii/domenii tematice întocmite de inspectorii membri ai echipei, Raportul 
individual pe disciplina învăţământ preşcolar , Fişa de observare a lecţiei/activităţilor(denumită prin RIUÎP sub titlul de 
Anexa 5) completată de inspectorul şcolar şi metodişti. În baza acestor documente, care au urmărit analiza 
documentelor interne ale şcolii enumerate la art. 31 din RIUÎP, inspectorul coordonator al inspecţiei şcolare generale a 
redactat Raportul scris final al inspecţiei şcolare (Anexa 3) şi Rezumatul raportul scris final al inspecţiei şcolare 
(Anexa 4), cu respectarea prevederilor art. 33 privitor la etapa postinspecţiei (susţinerea rapoartelor verbale parţiale şi a 
raportului parţial general). 

 In timpul inspecţiei şcolare generale au fost organizate întâlniri cu beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei furnizate 
de unitatea de învăţământ şi au fost aplicate chestionare pentru părinţi şi personalul didactic având ca modele anexele 
7, 8 şi 9 din RIUÎP. 

8.Constatări/Aprecieri şi recomandări pentru fiecare arie tematică/domeniu: 

Nr. 
crt. 

Aria tematică/Domeniul 
şi calificativul acordat Constatări/Aprecieri Recomandări 
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1. 2. 3. 4. 

1. 

Managementul şcolar, 
managementul calităţii, 
dezvoltarea  
instituţională, eficienţa 
atragerii şi folosirii 
resurselor (umane, 
financiare, materiale şi 
informaţionale), 
respectarea legislaţiei în 
vigoare şi a 
regulamentelor. 
 
BINE 

 

1.Direcţia de dezvoltare a instituţiei de educaţie este bine 
stabilită? 
●Unitatea de  invatamant are o direcţie clară de dezvoltare. 
Planul de Dezvoltare Institutionala al Gradinitei cu program 
prelungit nr. 37 a fost realizat în anul 2012, iar de atunci nu a mai 
suferit  modificări, el putând fi aplicat atâta timp cât condiţiile de 
context nu s-au schimbat. 
●La nivelul gradinitei există dovezi din care să rezulte că: 

 -personalul didactic a fost implicat în realizarea planului de 
dezvoltare institutionala ; 
-părinţii, elevii şi comunitatea în general cunosc Planul de 
Dezvoltare Instituţională al Grădiniţei cu program prelungit nr. 37  
●Au fost  emise, deciziile,  la începutul anului şcolar, de către  
conducerea şcolii pentru organizarea unităţii şcolare pe 
compartimente, comisii cu caracter permanent şi temporar, de 
constituire a Consiliului de Administraţie, secretarului acestuia etc. 
●Dintre documentele  de la nivelul conducerii unităţii şcolare au 
putut fi văzute Planul managerial anual, Regulamentul de ordine 
interioară, Raportul de analiză a activităţii desfăşurate în unitatea de 
învăţământ în anul şcolar 2012-2013, organigrama şcolii, încadrarea 
pentru anul şcolar 2013-2014. 
●Documentele Consiliului Profesoral/ de Administraţie (tematica şi 
graficul şedinţelor, materiale prezentate conform tematicii, 
componenţa Consiliului de Administraţie şi repartizarea pe sarcini, 
raportul directorului prezentat în CA) au putut fi prezentate. 
Procesele  verbale sunt întotdeauna consemnate în registre şi 
semnate. 
●Funcţia de îndrumare şi control a directorului prin asistenţe la lecţii 
este exercitată, iar autoevaluarea  este suficient promovată la nivelul 
şcolii în vederea îmbunătăţirii continue a procesului instructiv-
educativ şi a atingerii standardelor de calitate. 
●Au fost prezentate fişele posturilor pentru personalul angajat şi 
fişele de evaluare pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic. 
Calificativele acordate cadrelor didactice sunt discutate în consiliul 
profesoral şi  sunt aprobate în consiliul de administraţie. În  
procesele  verbale se regăsesc punctajele aferente calificativelor 
acordate cadrelor didactice. 
●Documentele manageriale ale structurilor manageriale de la  
nivelul comisiilor de lucru din şcoală   evidenţiază un stil de muncă 
eficient. 
●Gradinita are sisteme şi proceduri de monitorizare şi evaluare a 
modului în care se desfăşoară activitatea comisiilor metodice şi a 
comisiilor de lucru. 
2.Sunt elaborate politicile şi procedurile astfel încât instituţia de 
educaţie să-şi atingă scopurile? 
●Şcoala stabileşte propriile politici şi proceduri, directorul manifestă 
un interes sporit în ceea ce priveşte dezvoltarea unităţii şcolare şi 
implică consiliul de administraţie în luarea deciziilor. 
3.Sunt folosite eficient resursele instituţiei de educaţie( bani, 
personal, materiale, echipamente)? 
●Conducerea gradinitei îşi propune să   utilizeze  resursele  
materiale pentru realizarea unui climat adecvat şi  pentru  
reamenajarea spaţiilor negestionate în acest moment. 
●Spaţiile  de învăţământ sunt întreţinute, iar gradinita deţine 
autorizaţie sanitară de funcţionare. 
●Încadrarea cu personal didactic în anul şcolar 2013-2014 s-a 
realizat cu 23  cadre didactice calificate. 
●Grădiniţa are 17,5 posturi pentru personal didactic auxiliar şi 
nedidactic aprobate, din care 1,5 sunt neocupate. 
● Grădiniţa are sisteme şi proceduri de monitorizare şi evaluare a 
modului în care se desfăşoară activitatea compartimentelor. 
●Se desfăşoară activitatea de monitorizare a prezenţei preşcolarilor 

►Conducerea 
va analiza 
contextul 
educaţional în 
care şcoala 
funcţionează  în 
vederea 
proiectării unei 
strategii 
adecvate de 
dezvoltare 
instituţională. În 
acest sens va 
implica întreg 
colectivul de 
cadre didactice 
pentru  
identificarea 
priorităţilor, 
ţintelor şi 
obiectivelor.   
 Termen: 
permanent 
►Să  coreleze 
toate  
documentele de  
proiectare/ 
planificare  
managerială 
pentru ca acestea 
să fie 
instrumente reale 
de lucru ale 
managerilor de 
la diferitele 
niveluri 
(conducerea 
şcolii,comisii 
metodice, 
comisii pe 
probleme, cadre 
didactice) 
Termen: 
permanent 
►Gestionarea   
actului 
decizional cu 
mai multă 
fermitate,  prin 
asumarea 
răspunderii/ 
delegarea 
responsabilităţilo
r în cadrul 
grupurilor de 
lucru din 
gradinita; să  
încurajeze  
munca  în 
echipă;  
Termen: 
permanent 
►Selectarea  



182 
 

la cursuri. 
●Rezultatele preşcolarilor sunt reflectate în premiile obţinute. Pentru 
participarea prescolarilor la aceste activităţi, cadrele didactice se 
implică în pregătirea acestora şi  în obţinerea de sponsorizări. 
4.Are unitatea şcolară reglementări şi proceduri adecvate 
pentru protecţia copilului? 
 ●Unitatea de învăţământ are întocmită şi este pusă în aplicare 
procedura privind siguranţa prescolarilor in grădiniţă.  
5.Are unitatea şcolară reglementări şi proceduri adecvate 
pentru protecţia muncii? 
●Personalul şcolii cunoaste măsurile care se impun în caz de situaţii 
de  urgenţă. 
●La nivelul grădiniţei s-au efectuat exerciţii de alarmare şi evacuare 
în caz de situaţii de urgenţă. 
●Directorul confirmă că angajaţii sunt instruiţi şi semnează periodic 
fişele de instruire şi cunosc normele de protecţie a muncii. 
●Sunt stabilite propriilor politici care  prezintă intenţia şcolii  şi a 
procedurilor  care  spun ce anume face şcoala pentru a-şi pune în 
practică intenţia. 
6.Respectarea legislaţiei în vigoare privind completarea şi 
gestionarea documentelor de evidenţă şcolară şi a actelor de 
studii. 
●Cataloagele din anul şcolar 2013-2014 sunt corect/ complet 
încheiate. 
●Registrele matricole sunt completate la zi. 
●Există registru de evidenţă  a deciziilor emise de conducerea şcolii. 

căilor şi 
mijloacelor de 
comunicare 
adecvate în 
vederea 
eficientizării 
demersului 
managerial; 
Termen: 
permanent 
 

2. 

Modul de aplicare a 
curriculumului naţional, 
dezvoltarea şi aplicarea 
curriculumului la decizia 
şcolii/în dezvoltare locală 
şi calitatea activităţilor 
extracurriculare realizate 
de personalul didactic şi 
unele categorii de 
personal didactic auxiliar. 
Calificativul acordat: 
Bine  
 

Sursele de informare consultate:  
a) documentele curriculare ale cadrelor didactice;  
b) planul managerial al unității de învățământ;  
c) planificările și proiectele didactice;  
d) dosarul  Comisiei metodice;  
e) strategiile de evaluare;  
f)documente referitoare la activitățile extracurriculare;  
g) portofoliile individuale ale preşcolarilor.  
1.Este curriculumul unităţii de învăţământ în concordană cu cel 
naţional?  
Cadrele didactice aplică specificul  curriculumului naţional la 
nivelul abordării procesului educativ. 
Pornind de la asistenţele realizate, documentele studiate, discuţiile 
cu cadrele didactice, directorul unităţii şi părinţii copiilor din 
grădiniţă, se constată că demersul didactic iniţiat răspunde rigorilor 
curriculumului fiind materializat în activităţi didactice conform 
categoriilor de activităţi recdomandate, activităţi educative şi 
extracurriculare realizate în cadrul parteneriatelor şi păroiectelor 
educaţionale. 
Activităţile de învăţare reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter 
planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate şi conduse de 
cadrul didactic, în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în 
curriculum. Desfăşurarea acestora implică coordonarea eforturilor 
comune ale celor trei parteneri ai procesului de predare-învăţare – 
evaluare, respectiv: cadre didactice, părinţi, copii, dar şi a 
colaboratorilor şi partenerilor educaţionali din comunitate a căror 
implicare este la fel de importantă.  
Activităţile de învăţare se desfăşoară fie cu întreaga grupă de copii, 
fie pe grupuri mici sau individual. Ele iau forma activităţilor pe 
discipline sau integrate, a activităţilor liber-alese sau a celor de 
dezvoltare personală. Dintre mijloacele de realizare utilizate se pot 
aminti: jocul liber, discuţiile libere, jocul didactic, povestirea, 
exerciţiile cu material individual, experimentele, construcţiile, 
lectura după imagini, observarea, convorbirea, povestirile create de 
copii, memorizările, precum şi alte mijloace, specifice didacticii, în 
funcţie de nevoile educaţionale ale copiilor. 
Abordarea didactică este de tip integrat. Este urmărită o integrare 
tematică a conţinuturilor învăţării prin planificarea proiectelor 

 
►Demersul 
educativ să aibă 
ca ţintă 
încurajarea 
iniţiativei 
copilului şi a 
luării deciziei, 
învăţarea prin 
experiment şi 
explorare. 
Termen: 
permanent 
 
►realizarea unei 
proiectări anuale 
pe nivel de 
vârstă, la nivelul 
unităţii de 
învăţământ, 
conform 
recomandărilor 
din Scrisoarea 
metodică, care să 
stabilească 
proiecte tematice 
comune pe nivel 
de vârstă care 
pot fi adaptate la 
specificul grupei 
de copii prin 
proiectele 
săptămânale şi 
prin stabilirea 
centrelor de 
interes. 
 
►elaborarea 
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tematice, fiind respectate, în general, specificul vârstei copiilor şi 
nevoile lor de învăţare. 
Intenţia didactică este concentrată pe cele cinci domenii de 
dezvoltare: dezvoltarea socio- emoţională, dezvoltarea cognitivă, 
dezvoltarea limbajului şi a comunicării, capacităţi şi atitudini în 
învăţare, dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală. 
Se remarcă o preponderenţă mai mare activităţilor de dezvoltare 
cognitivă în detrimentul activităţilor de dezvoltare socială, afectivă, 
fizică. 
2.Este planificarea curriculumului bine structurată şi eficace? 
Cadrele didactice îşi elaborează într-un mod corect documentele de 
proiectare, evaluare. 
Proiectarea anuală se realizează la nivelul fiecărei grupe de copii, 
pe proiecte tematice ce sunt subscrise celor şase teme anuale 
recomandate de curriculumul naţional. Sunt cuprinse proiecte 
tematice pe perioade de maxim şapte săptămâni dar şi proiecte 
tematice de o zi sau o săptămână. 
Proiectarea săptămânală se realizează pe proiecte tematice, 
activităţile de învăţare sunt structurate pe categorii de activităţi 
(activităţi de dezvoltare personală, activităţi pe domenii 
experienţiale, activităţi didactice liber – alese) şi sunt distribuite pe 
parcursul zilei, respectându-se, în general, curba de efort. 
Nucleele tematice sunt orientate, în general,  către centrele de 
interes manifstate de copii. 
Curriculumul la decizia şcolii cuprinde activităţi opţionale 
variate transdisciplinare sau pe diferite domenii (artă, 
dezvoltare fizică, etc.)au fost susţinute de către educatoare şi 
profesori specializaţi şi alese, în funcţie de preferinţele părinţilor. 
Opţionalele susţinute de cadrele didactice sunt avizate de inspectorul 
de specialitate, conform recomandărilor inspectoratului şcolar. 
Opţionalele susţinute de către profesori specializaţi (dans ritmic, 
şah, go, pictură, teatru, limba italiană, limba spaniolă) au programe 
de activităţi, profesorul face echipă cu educatoarea în desfăşurarea 
acestora şi sunt avizate, de asemenea, de către inspectoratul şcolar.   
Activităţile curriculare respectă planul cadrul. Participarea copiilor 
la activităţile opţionale se realizează în funcţie de talentele 
preşcolarilor, de preferinţele lor şi de recomandările părinţilor. În 
acest sens, comisia de CDŞ a ataşat la dosar tabele nominale cu 
opţiunile părinţilor. 
3. Are unitatea de învăţământ o ofertă de activităţi, proiecte sau 
programe extracurriculare adecvată nevoilor propriilor elevi?  
Grădiniţa cu program prelungit nr. 37 se remarcă printr-o activitate 
bogată, ritmică şi diversificată în registrul activităţilor educative 
derulate în cadrul proiectelor educaţionale judeţene, naţionale, 
internaţionale, a parteneriatelor cu diferite instituţii locale sau cu 
reprezentanţi ai societăţii civile. 
Un punct forte îl reprezintă implicarea părinţilor ca parteneri 
parteneri şi activi în viaţa grădiniţei, constituiţi în cadrul Asociaţia 
Dumbrava Minunată 37. 

unei proceduri 
de 
propunere/select
are a activităţilor 
opţionale care să 
fie aplicată 
începând cu anul 
şcolar viitor. 
Termen: 15 mai 
2014 
 
 

3. 

Activitatea personalului 
didactic (proiectare, 
predare-învăţare, 
evaluare, 
reglare/remediere, 
diferenţiere a demersului 
educaţional) 
Calificativul acordat: 
Bine 

Sursele de informare consultate:  
a) documente: strategii și planuri, planificări, proiecte ale unităților 
de învățare, instrumente specifice de proiectare și evaluare  
din portofoliul profesorului, proceduri specifice de 
reglare/remediere/dezvoltare a demersului didactic, tipologia 
auxiliarelor  
curriculare originale create de profesori, caietele de notițe ale 
elevilor, caietele de teme ale elevilor, evaluări, teste, cataloagele,  
dovezi ale progresului făcut de elevi (dosare, caiete), lucrări ale 
elevilor/proiecte expuse în instituția de educație; 
b) discuţii cu directorul, colegele, părinţii; 
c)observarea lecției;  
d) portofoliile educaţionale ale elevilor.  
1. Este corespunzător proiectul unităţii de învăţare elaborat de 
cadrele didactice?  

►Valorificarea 
produselor 
copiilor în 
spaţiul 
educaţional. 
Termen: 
permanent. 

 
►identificarea 
nevoilor de 
formare şi 
alegerea 
cursurilor care 
contribuie la 
dezvoltarea 
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Cadrele didactice realizează o proiectare anuală structurată pe teme 
anuale de studiu şi proiecte tematice cu subteme săptămânale, 
conform cerinţelor curriculumului naţional. 
Unităţile de învăţare au un nucleu tematic, specific curriculumului 
naţional, abordarea este integrată atât din punctul de vedere al 
proiectării săptămânale cât şi al proiectării zilnice. 
2. Sunt testele şi evaluările în concordantă cu curriculumul 
instituţiei de educaţie şi sunt ele folosite pentru a înlesni 
planificarea curriculumului? 
Evaluarea iniţială urmăreşte o planificare tematică, pe proiecte de o 
zi sau pe domenii experienţiale fiind incluse toate categoriile de 
activi domeniile de dezvoltare a copiilor.  
Cadrele didactice elaborează instrumente de evaluare (fişe de lucru 
individual, fişe de observare a comportamentelor), mijloacele de 
realizare sunt în acord cu nivelul de vârstă şi de dezvoltare a 
copiilor. 
Înregistrarea datelor evaluării iniţiale se realizează în fişa de 
evaluare individuală propusă de M.E.N. care, alături de fişele de 
lucru, rezultatele copiilor, lucrări ale acestora, formează portofoliul 
individual de evaluare. 
Ca metodă de evaluare longitudinală este folosită metoda 
portofoliului individual. 
3.Folosesc cadrele didactice strategii didactice corespunzătoare?  
În proiectare, metodele de învăţare folosite de cadrele didactice fac 
parte atât din registrul tradiţional cât şi cel modern, fiind folosite şi 
metode activ – participative.  
Se remarcă o bună pregătire profesională, creativitate în conceperea 
proiectărilor şi în desfăşurarea activităţilor, educatoarele acordând 
atenţie tuturor categoriilor de activităţi. 
Copiii au participat cu plăcere la activităţi fiind motivaţi atât de 
conţinuturile propuse cât şi de materialul didactic ales, estetic şi 
funcţional. 
4.Folosesc cadrele didactice resursele în mod corespunzător?  
Personalul didactic foloseşte eficient resursele materiale existente 
dovedind creativitate, flexibilitate, rigurozitate în desfăşurarea 
activităţilor din grădiniţă. 
Temele proiectelor au pus în valoare cunoştinţele acumulate de copii 
şi modul cum sunt aplicate în diferite momente ale zilei. 
Cadrele didactice dau dovadă de creativitate şi flexibilitate în 
conducerea şi desfăşurarea activităţilor din grădiniţă. Realizează şi 
selectează materiale didactice potrivite cu tema şi sarcina didactică 
propusă copiilor. 
Grădiniţa este prietenoasă, oferă o atmosferă apropiată copiilor. 
Întrega activitate are în centrul preocupărilor interesele şi nevoile 
copiilor. 
5. Este managementul clasei corespunzător?  
Educatoarele dezvoltă relaţii apropiate cu copiii, le creează un 
mediu sigur în care aceştia se pot exprima într-un mod liber. 
Mediul educaţional respectă standardele de siguranţă, calitate şi 
funcţionalitate, poartă amprenta cadrelor didactice fiind apropiat 
copiilor prin tematică, coloristică. 
6.Care este impactul cursurilor de formare la care au participat 
profesorii asupra ameliorării demersului didactic?  
Cadrele didactice manifestă dorinţă de perfecţionare şi progres 
profesional. În acest sens, cadrele didactice au parcurs diferite 
cursuri organizate de C.C.D. sau alţi furnizori de formare. 

profesională a 
cadrelor 
didactice. 
Termen: 
permanent 
 
►comisia 
metodică va 
urmări impactul 
competenţelor 
dobândite la 
cursurile de 
formare în 
activitatea 
didactică. 
Termen: 
permanent 

4. 

Nivelul performanţelor 
realizate de elevi în 
învăţare, raportat la 
standardele educaţionale 
naţionale (curriculare şi 
de evaluare) 
Calificativul acordat: 
BINE 

Sursele de informare consultate:  
a) rezultatele copiilor la concursuri de specialitate;  
b) fişele de înregistrare a progresului individual;  
c) discuții cu preşcolarii;  
d) portofoliile individuale;  
e) date colectate prin observarea lecțiilor; 
f)discuţii cu cadrele didactice.  
Cât de mult se apropie performanțele copiilor de standardele 

►Adecvarea 
strategiilor 
didactice la 
nevoile 
preşcolarilor. 
Termen:permane
nt 
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educaționale corespunzătoare pentru vârsta lor la disciplinele 
curriculare?  
În evaluarea progresului copiilor sunt urmărite Reperele 
Fundamentale de Învăţare şi Dezvoltare a Copiilor, document de 
referinţă în activitatea didactică, segmentul preşcolar. 
Din observaţiile directe realizate în fiecare grupă de preşcolari, 
corelat cu discuţiile purtate pe grupuri mici, cu copiii preşcolari s-a 
putut constata o dezvoltare armonioasă a copiilor, încurajarea 
exprimării propriilor idei şi opinii, manifestarea liberă  a lor în 
spaţiul grădiniţei, fapt ce reflectă sentimentul de siguranţă pe care 
grădiniţa îl dezvoltă copiilor. 
Evaluarea progresului realizat de copiii preşcolari din Grădiniţa Nr. 
37 Brăila presupune determinarea posibilităţilor tranziţiei copilului 
de la mediul foarte cunoscut al familiei la mediului unde se 
realizează educaţia formal, în grădiniţă. Această evaluare se 
realizează predictiv, formativ şi sumativ şi doreşte să identifice 
nivelul de formare a conduitelor sociale, afective, cognitive, verbale 
şi motrice ale preşcolarilor atât la debutul preşcolarităţii cât şi la 
finalizarea acestui ciclu de învăţământ care pregăteşte achiziţiile 
fundamentale din şcolaritatea mică. 
Ca metodă de evaluare longitudinală este folosit portofoliul personal 
care cuprinde lucrări realizate în cadrul diferitelor activităţi. Datarea 
acestora permite evaluarea progresului. De asemenea, progresul 
individual al copiilor este consemnat în fişele de înregistrare a 
progresului recomandate de MEN. 
Preşcolarii sunt stimulaţi să participle la diferite concursuri şi 
activităţi educative organizate în cadrul proiectelor derulate la nivel 
local, judeţean, naţional, internaţional unde au obţinut premii, după 
cum urmează: 
locale:   
 ,,Bun găsit grădiniță''  
,,41 ani - La mulți ani Grădinița nr. 37 "                  ,,Toamna 
bobocilor"     
,,Jocurile copilăriei"                  
,,Brăila -oraş în miniatură" (parteneri  si colaboratori)                                            
,,În lumea lui Dino"                                             ,,Prietenii noștri din  
sat"                                                                                 ,,E ziua ta 
copile"                       
,,Şi natura are suflet"              
,,Micul  creştin"                      
,,Ocrotind natura, ocrotim viaţa"                                  ,,Copil 
prietenos, om frumos"                     
,,Dumbrava Minunată” 
,,Festivalul Florilor de Toamnă"                       
,,Împreună învățăm cum să ne plimbăm fără să ne accidentăm"             
,,Poveștile Bostanilor"   
,,Bucate gustoase"             
,,Ziua Porților Deschise"    
,,Cel mai frumos papion cea mai frumoasă fundiță"  judeţene:    
 ”Tânăra generație și învățătura creștin ortodoxă”                           
”Pe aripile copilăriei”             
”Și natura are suflet”      
 ”Micul creștin”                  
”Ocrotim natura, ocrotim viața” (partener).   
interjudeţene: 
,,Curcubeul Schimbării"  
”Prietenii noștri din sat” 
 ,,Frumusețea primăverii împletită în cuvinte și culoare”              
 ”Ecogrădinița”                  
 ”Copil prietenos, om frumos ” 
naţionale:  
,,La mulți ani maicuță dragă”                                    
”Să citim pentru Mileniul III”  -”Un copil -o carte ”              
”Frumuseșea Crăciunului”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Acomodarea 
copiilor preşcolari 
cu mediul şcolar 
prin desfăşurarea 
unor activităţi în 

mediul şcolii. 
Termen: 

permanent 
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”Scoala pentru o Românie Verde”                 
,,Ruty  - Circuland corect, ne protejam viața ”   
,,RoREC"   ,,Festivalul Național al Șanselor Tale" 
,,Zibo - Școala pentru o Românie verde"  internaţionale:  
 ,,Europreșcolarul- Micul Creștin"   
,,Europreșcolarul - Cu Europa la joacă" 
,,TimTim-Timy"             
,,Și noi suntem europeni" 

5. 

Modul în care unitatea de 
învăţământ sprijină şi 
încurajează dezvoltarea 
personală a elevilor şi 
motivaţia acestora în 
învăţare (consiliere, 
orientare şcolară, 
asistenţă individualizată) 
respectând principiile 
educaţiei incluzive şi 
asigurarea egalităţii de 
şanse. 
Calificativul acordat: 
BINE 

 Sursele de informare consultate: 
a) planurile operaționale și procedurile specifice unității de 
învățământ;  
b) regulamentul de ordine interioară;  
c) documente ale comisiei de prevenire și combatere a violenței în 
mediul școlar de la nivelul unității de învățământ; 
d) discuții cu cadrele didactice şi copiii;  
e) activitățile care se desfășoară cu clasa și în instituția de educație, 
care ar putea furniza indicii dacă aceasta le  
acordă elevilor responsabilități și le dă ocazia să ia decizii;  
f) documente care să ateste parteneriatul grădiniţă – familie. 
 g) chestionarele aplicate părinţilor şi cadrelor didactice;  
h) portofoliul comisiei de activităţi educative, parteneriate 
educaţionale şi proiecte.       
Grădiniţa promovează valori ca egalitatea de şanse în educaţie, 
educaţie incluzivă, în instituţia de învăţământ preşcolar fiind 
prezenţi copii din medii diferite, copii cu cerinţe educative speciale 
în învăţare, copii de etnie rromă, etc. 
Înscrierea copiilor în grădiniţă se realizează într-un mod transparent, 
conform unei procedure avizate în Consiliul de Administraţie al 
grădiniţei. 
În Grădiniţa cu program prelungit nr.3 Brăila, copiii sunt consiliaţi 
educaţional de către educatoarele de la grupă, sprijinindu-se astfel, 
dezvoltarea personală a acestora, creşterea motivaţiei pentru 
învăţarea prin joc. Prezenţa cabinetului consilierului pentru 
învăţământul preşcolar în incinta grădiniţei reprezintă un avantaj 
pentru copiii grădiniţei, părinţii acestora şi cadrele didactice. 
Există o comisie pentru prevenirea şi combaterea violenţei la nivelul 
grădiniţei, a cărei activitate porneşte de la premisa că, dacă imaginea 
de sine a copilului este afectată prin ironii, violenţă verbală şi fizică, 
abuz emoţional, atunci, copilul când va deveni adult fie va adopta 
comportamentele la care a fost expus, fie va avea o atitudine pasivă, 
deloc benefică dezvoltării sale armonioase. 
Cadrele didactice oferă sprijin şi consiliere copiilor şi părinţilor în 
descoperirea talentelor copiilor, orientarea vocaţională a 
preşcolarilor. 
Educatoarele şi-au propus teme educative cu scopul de a corecta 
aspectele negative observate în comportamentul copiilor, 
contribuind la evitarea conflictelor şi la menţinerea unei relaţii 
sociale pozitive.  

►susţinerea 
unor activităţi în 
parteneriat cadre 
didactice – copiii 
– părinţi – 
consilier şcolar. 
Termen: 
permanent 
 
►orientarea 
copiilor cu talent 
către activităţi 
extraşcolare 
derulate de 
instituţii 
partenere: 
Palatul Copiilor, 
etc. 
Termen: 
permanent 
 

6. 

Relaţiile unităţii de 
învăţământ cu părinţii şi 
cu comunitatea locală. 
Calificativul acordat: 
BINE 

Sursele de informare consultate:  
a) planul managerial al unității de învățământ preuniversitar;  
b) parteneriatele cu părinţii, documentele cu privire la comitetele de 
părinţi;  
c) discuții cu părinții, inclusiv cu părinții care sunt membri ai 
consiliului de administrație al unității de învățământ;  
d) parteneriatele cu comunitatea locală;  
e) chestionarele aplicate părinţilor, şedinţa cu părinţii. 
Unitatea de învăţământ asigură o comunicare coerentă şi eficientă cu 
părinţii.     
Grădiniţa implică  părinţii în activitatea grădiniţei, îi încurajează să 
îşi aducă contribuţia la oferta curriculară. Astfel, opţiunile părinţilor 
au contribuit la stabilirea CDŞ. 
Proiectele educaţionale care se derulează în grădiniţă beneficiază de 
ajutorul părinţilor.  
Părinţii au discuţii cu cadrele didactice în ceea ce priveşte 

►dezvoltarea 
unui program de 

voluntariat cu 
părinţii care să 

vizeze 
implicarea 

participarea 
acestora în mod 

efectiv la 
activitatea 

didactică din 
sala de grupă, 
acesta fiind un 
mod eficient de 

cunoaştere a 
propriului copil, 
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Notă: Constatările, aprecierile şi calificativele pentru fiecare arie tematică/domeniu se realizează/ se acordă pe baza 
criteriilor şi a descriptorilor din cadrul Metodologiei de aplicare a regulamentului de inspecţie şcolară generală a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
9.Constatări/aprecieri şi recomandări pentru fiecare disciplină inspectată. 
Nr.C

rt. 
Disciplina şi calificativul 

acordat 
Constatări/ aprecieri Recomandări 

 Învăţământ preprimar 
Domenii experienţiale: 
Ştiinţe 
Limbă şi comunicare 
Estetic- creativ 
Om şi societate 
Psiho-motric 
 
 
 
 
 
 
 
 

În urma asistenţelor la activităţile derulate în grădiniţă, din 
discuţiile cu copiii, precum şi din consultarea portofoliilor 
cadrelor didactice şi cele ale copiilor am constat următoarele: 
Domeniul ştiinţă 
Copiii sunt capabili să observe şi să compare acţiuni, 
evenimente, recunosc şi denumesc unele caracteristici în funcţie 
de care pot face comparaţii. Utilizează explorarea prin încercare 
şi eroare pentru a rezolva probleme. Deţin informaţii cu privire 
la cifre, numere, forme geometrice, mărimi, etc. Grupează 
obiecte după unu-două criterii, ordonează obiectele în funcţie de 
o caracteristică, utilizând încercarea şi eroarea. Caută informaţii 
despre mediu prin utilizarea simţurilor sau prin observare. Fac 
dovada cunoaşterii elementelor din mediul înconjurător apropiat 
sau relativ îndepărtat, utilizează informaţia dobândită într-un alt 
context. Caută sprijin la alţi copii sau la adulţi(educatoare) în 

►cadrele 
didactice să creeze 
mai multe situaţii 
de învăţare prin 
descoperire; 
 ►dotarea 
centrului de 
activitate Ştiinţă 
cu materiale 
didactice şi 
intrumente de 
investigaţie( lupă, 
microscop, truse 
speciale, etc.); 
Termen: 

progresul/dificultăţile elevilor în activităţile şcolare.  
Părinţii sunt organizaţi în comitete pe grupe de copii şi identifică 
resursele financiare necesare modernizării bazei materiale  a 
activităţilor extracurriculare. 
Unitatea de învăţământ colaborează cu reprezentanţi ai comunităţii 
locale, instituţiile aferente. 
CDŞ şi activităţile extracurriculare se armonizează cu aşteptările de 
natură economică, socială, culturală ale comunităţii locale. 
Consiliul de Admnistraţie al unităţii de învăţământ ia decizii în 
acord cu nevoile şi aspiraţiile beneficiarilor secundari şi terţiari ai 
educaţiei.  
Unitatea de învăţământ se împlică în parteneriate cu instituţiile şi 
organizaţiile locale (publice sau private, guvernamentale sau 
neguvernamentale): I.S.U. Brăila – subunitatea de Pompieri, în 
cadrul parteneriatului ”Micul pompier”, Biserica, Teatrul 
”Cărăbuş”, Muzeul Brăilei – secţiile Ştiinţele Naturii şi Istorie, 
Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati”, etc. 
Activitatea reprezentanţilor părinţilor şi ai autorităţilor locale în 
Consiliul de Administraţie este eficientă şi responsabilă. 

cunoaştere a 
specificului 

activităţii din 
grădiniţă care să 

conducă la 
aşteptări realiste 
ale părinţilor de 
la înstituţia de 

învăţământ 
preşcolar. 
Termen: 

permanent. 

7. 

Atitudinea elevilor faţă de 
educaţia pe care le-o 
furnizează unitatea de 
învăţământ. 
Calificativul acordat: 
BINE 

Grădiniţa promovează valori ca egalitatea de şanse în educaţie, 
educaţie incluzivă, în instituţia de învăţământ preşcolar fiind 
prezenţi copii din medii diferite, copii cu cerinţe educative speciale 
în învăţare, copii de etnie rromă, etc. 
Înscrierea copiilor în grădiniţă se realizează într-un mod transparent, 
conform unei proceduri avizate în Consiliul de Administraţie al 
grădiniţei. 
În Grădiniţa cu program prelungit nr.37 Brăila, copiii sunt consiliaţi 
educaţional de către educatoarele de la grupă, sprijinindu-se astfel, 
dezvoltarea personală a acestora, creşterea motivaţiei pentru 
învăţarea prin joc.  
Există o comisie pentru prevenirea şi combaterea violenţei la nivelul 
grădiniţei, a cărei activitate porneşte de la premisa că, dacă imaginea 
de sine a copilului este afectată prin ironii, violenţă verbală şi fizică, 
abuz emoţional, atunci, copilul când va deveni adult fie va adopta 
comportamentele la care a fost expus, fie va avea o atitudine pasivă, 
deloc benefică dezvoltării sale armonioase. 
Cadrele didactice oferă sprijin şi consiliere copiilor şi părinţilor în 
descoperirea talentelor copiilor, orientarea vocaţională a 
preşcolarilor. 
Educatoarele şi-au propus teme educative cu scopul de a corecta 
aspectele negative observate în comportamentul copiilor, 
contribuind la evitarea conflictelor şi la menţinerea unei relaţii 
sociale pozitive.      
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soluţionarea unei situaţii problemă. 
Domeniul limbă şi comunicare 
La majoritatea grupelor, preşcolarii au formată deprinderea de a 
ascultă în vederea înţelegerii mesajului. Demonstrează progres 
în înţelegerea şi aplicarea unor instrucţiuni simple. Verbalizează 
acţiunile desfăşurate, se exprimă în propoziţii simple sau 
dezvoltate, corecte din punct de vedere gramatical, dând dovadă 
de deţinere a unui vocabular adecvat vârstei. La grupa mare, 
copiii sunt interesaţi de limbajul scris, fiind conştienţi că 
tipăritura este purtătoare de mesaj. Citesc (nivel II) etichete, 
numele propriu, recunosc litere. Dau dovadă de discriminare 
fonetică realizând despărţiri ale cuvintelor în silabe. Folosesc 
diferite mijloace pentru a transmite un mesaj scris: desene, 
simboluri, litere. 
Domeniul estetic – creativ 
În demersul didactic sunt incluse zilnic activităţi de pictură, 
modelaj, educaţie muzicală fiind valorificate ca situaţii de 
învăţare şi dezvoltare pentru copii. 
În procesul de elaborare a unei lucrări artistice sunt folosite 
tehnici specifice picturii şi modelajului adaptate nivelului de 
vârstă. 
Muzica şi exprimarea prin muzică este o prezenţă continuă în 
programul grădiniţei fiind prezentă fie în cadrul activităţilor de 
educaţie muzicală, manifestări artistice, tranziţii între categoriile 
de activităţi. 
Domeniul om şi societate 
Abilităţi  sociale 
 Deşi  copiii provin din medii socio-culturale diferite, sunt 
eficienţi  în  interacţiunile  cu  ceilalţi pentru a  realiza  scopurile 
propuse de educatoare. 
Astfel  pot  iniţia  şi menţine o interacţiune cu  alt copil, ştiu să 
asculte , să împartă obiecte, să respecte regulile, să coopereze cu 
ceilalţi  în  rezolvarea unei sarcini, să  ofere şi să ceară  ajutorul  
cand este nevoie. 
Preşcolarii manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, 
interacţionând cu uşurinţă cu aceştia, solicită ajutorul atunci 
când au nevoie, sunt capabili să argumenteze acceptarea sau 
refuzul unei alternative date de adult. Interacţionează din proprie 
iniţiativă cu colegii, se integrează în grup sau creează unul prin 
iniţierea unui joc. Îşi adaptează comportamentul în funcţie de 
regulile diferitelor situaţii. Sunt capabili să îşi asume 
responsabilităţi, să negocieze şi să participe la luarea deciziilor. 
Manifestă empatie faţă de celelalte persoane, colegi. Copiii se 
percep în mod pozitiv punându-se, astfel, bazele încrederii de 
sine. Sunt capabili să-şi identifice unele emoţii, trăiri şi să-şi 
coordoneze comportamentul. 
Activităţi  practice 
Copiii pot efectua unele operaţii simple cu materiale diferite – 
ca înşirare, rupere, aplicare, îndoire, mototolire. Încă de la grupa 
mică, copiii sunt iniţiaţi  în activităţi practic-gospodăreşti-
sortarea materialelor cu care au lucrat, aşezarea lor pe rafturi, 
etc. 
Domeniul psiho-motric 
Preşcolarii sunt capabili să-şi coordoneze muşchii mari ai 
corpului şi muşchii mici ai mâinilor cu scopul unei mişcări, 
participând cu plăcere la diferite activităţi fizice. Îşi folosesc 
simţurile  în interacţiunea cu mediul pentru a-şi orienta 
mişcările. Au formate deprinderi de igienă personală  şi 
alimentaţie sănătoasă. 

permanent 
 
►încurajarea 
exprimării 
verbale libere; 
►respectarea 
ritmului 
individual atunci 
când aşteptăm un 
răspuns de la 
copil;  
►activităţile de 
repovestire să fie 
organizate cu 
preponderenţă pe 
grupuri mici; 
►încurajarea 
exprimării 
creativităţii 
lingvistice a 
copiilor (poveşti 
create de copii; 
rime, poezii 
scurte, ghicitori 
create de copii); 
►valorificarea 
artei dramatice ca 
modalitate de 
stimulare a 
exprimării 
verbale. 
►colaborarea cu 
consilierul pentru 
învăţământul 
preşcolar, logoped 
pentru a oferi, 
acolo unde este 
cazul,  suportul 
emoţional şi 
lingvistic adecvat 
nevoilor 
individuale. 
Termen: 
permanent 
►încurajarea 
manifestării 
individuale a 
copiilor; 
►eliminarea 
tiparelor, 
şabloanelor, 
incurajarea 
exprimării libere 
prin limbaj plastic 
şi muzical. 
Termen: 
permanent 
►aplicarea unor 
metode de 
învăţare prin 
cooperare; 
►valorificarea 
colaborării în 
cadrul unui joc ca 



189 
 

modalitate de 
învăţare. 
Termen: 
permanent 

CALIFICATIV FINAL: BINE 
 
Puncte tari identificate în urma inspecţiilor scolare generale 
 Numărul mare de cadre didactice calificate; 
 Numărul mare de cadre didactice titulare cu gradele didactice I şi II; 
 Oferta de curriculum la decizia şcolii sprijină dezvoltarea personală a elevilor;  
 Existenţa unor documente de proiectare eficiente la nivelul cadrelor didactice;  
 Atitudine favorabilă a elevilor faţă de şcoală; 
 Numărul mare de manageri cu experienţă, formaţi în management educaţional; 
 Formarea în domeniul financiar a unui mare număr de directori şi contabili; 
 Participare masivă a cadrelor didactice la stagiile de formare în problematica reformei;  
 Numărul mare de elevi participanţi şi premiaţi la concursurile şi olimpiadele naţionale şi internaţionale; 
 La clasele a VII a şi a VIII a recapitularea cunoştinţelor s-a efectuat conform programei şcolare pentru evaluarea 
naţională; 
 Număr mare de absolvenţi integraţi profesional şi social; 
 Existenţa bibliotecilor în toate unităţile şcolare; 
 Preocuparea conducerilor unităţilor şcolare în dezvoltarea bazei materiale; 
 Cuprinderea unor unităţi şcolare, în Programul de Reabilitare a şcolilor din România prin Programul Băncii 
Mondiale derulat de Guvernul României prin intermediul M.E.N..; 
 Exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor, în pregătirea suplimentară a elevilor; 
 Colaborare eficientă cu familia, privită ca principal partener educaţional. 
 
Puncte slabe identificate în urma inspecţiilor scolare generale 
 Superficialitate, schematism şi formalism în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii la nivelul unităţii, fără 
o implicare efectivă a cadrelor didactice în actul decizional, fără a se analiza modul de lucru.  
 Elevii sunt obişnuiţi să se raporteze la un scenariu clasic în care cel mai bine funcţionează deprinderea de a răspunde 
întrebărilor formulate exclusiv de profesori, fără nuanţarea elementelor de noutate ale lecţiilor pe care cu greu le 
sesizează în vederea argumentării şi sistematizării cunoştinţelor.  
 Insuficienta preocupare a unor directori în asigurarea calităţii demersului didactic, motivând lipsa de timp pentru 
efectuarea asistenţelor la ore sau a consilierii cadrelor didactice aflate la început de carieră şi/sau a suplinitorilor. 
 Insuficienţa fondurilor alocate de consiliile locale pentru igienizări, reparaţii, dotări, datorată fondurilor mici ale 
consiliilor locale. 
 Lipsa de experienţă în gestionarea directă a resurselor financiare, în contextul descentralizării învăţământului 
preuniversitar. 
 Nu se implementează cunoştinţele obţinute la cursurile de management.  
 Nu toţi directorii reuşesc să cultive un ethos specific unităţii. 
 
V.4.2. Inspecţii tematice 
În anul şcolar 2013-2014 au fost efectuate inspecţii cu următoarea tematică: 
 Pregătirea unităţilor de învăţământ pentru începerea anului şcolar. 
 Încadrarea cu personal didactic.  
 Validarea rapoartelor de autoevaluare a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic. 
 Completarea documentelor şcolare. 
 Verificarea modului de realizare a proiectelor de încadrare pentru anul şcolar 2013-2014. 
 Verificarea modului de înregistrare, eliberare şi păstrare a actelor de studii. 
 Verificarea activităţii comisiei metodice a diriginţilor. 
 Implicarea directorului/directorului adjunct/coordonatorului de proiecte şi programe educative în rezolvarea 
problemelor educaţionale specifice din unităţile de învăţământ. 
 Analiza eficienţei procesului de management în scopul îmbunătăţirii activităţii didactice şi extraşcolare. 
Inspecţiile tematice au vizat toate unităţile şcolare din judeţul Brăila şi s-au desfăşurat la datele prevăzute în Calendarul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean. 
Puncte tari: 
 Reabilitarea reţelei şcolare şi prin proiecte naţionale cu finanţare externă; 
 Existenţa a trei grupuri şcolare prevăzute cu cantină şi internat şcolar, capabile să asigure condiţii de şcolarizare 
elevilor din mediul rural; 
 Cadre didactice, manageri, bine pregătiţi din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională, 
inclusiv managerială;  
 Existenţa unui număr foarte mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I şi doctorat; 
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 Existenţa unui număr suficient de formatori şi metodişti; 
 Perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate, management şcolar, activitate de 
mentorat, iniţiere în utilizarea calculatorului, aplicarea metodelor activ participative; 
 Interes crescut al unor cadre didactice şi al unor unităţi şcolare pentru angrenarea în proiecte naţionale şi 
internaţionale (exemplu Anghel Saligny); 
 Număr mare de parteneriate pentru asigurarea instruirii practice;  
 Şedinţele Consiliilor profesorale şi Consiliului de Administraţie ale unităţilor şcolare sunt consemnate în registrele 
de procese verbale, sunt semnate de cadrele didactice şi de director; documentele necesare sunt îndosariate şi anexate 
registrelor; 
 Şcolile asigură informarea elevilor şi a părinţilor asupra prevederilor R.O.F.U.I.P. şi R.O.I.; 
 A fost prelucrată Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale; 
 Sunt afişate extrase din R.O.F.U.I.P. şi R.O.I. 
Puncte slabe 
 Implicarea unui număr redus de cadre didactice în elaborarea unor auxiliare curriculare, manuale şi mijloace de 
învăţământ omologate de M.E.N..;  
 Număr foarte redus de cadre didactice, membre în comisii ale M.E.N.; 
 Cadru restrâns de resurse financiare pentru motivarea cadrelor didactice;  
 Elevilor din mediul rural care doresc să studieze în grupuri şcolare din mediul urban nu li se asigură transport gratuit; 
 Consiliere defectuoasă în alegerea cariei pentru elevi; 
 Persistenţa formalismului în formarea continuă la nivelul comisiilor metodice din şcoli; 
 Rată ridicată a absenteismului şi a abandonului şcolar în unităţile IPT; 
 Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în unele comunităţi; 
 Insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor cadre didactice şi manageri în vederea obţinerii de 
fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare instituţională;  
 Existenţa unor unităţi şcolare fără autorizaţie sanitară de funcţionare; 
 Derularea unui număr mic de proiecte pentru grupurile dezavantajate; 
 
V.4.3. Inspecţii speciale şi inspecţii de specialitate pentru acordarea gradelor didactice  
Aspecte pozitive 
 Existenţa în toate unităţile şcolare a documentelor de planificare; 
 Formularea corectă a obiectivelor operaţionale şi urmărirea realizării acestora, corelaţia între obiectivele operaţionale 

şi componentele actului didactic; 
 Asigurarea conţinutului ştiinţific al disciplinelor la majoritatea lecţiilor asistate; 
 Buna participare a cadrelor didactice la activităţile de formare continuă organizate  la nivelul judeţului Brăila; 
 Preocuparea pentru pregătirea/ confecţionarea materialului didactic din resurse proprii; 
 Tendinţa cadrelor didactice de a continua studiile de specialitate (studii universitare, postuniversitare, masterat, 

doctorat); 
 Realizarea unor corelaţii interdisciplinare; 
 Valorificarea experienţei de viaţă şi a cunoştinţelor în procesul de învăţare; 
 Utilizarea metodelor activ-participative în mediul rural; 
 Utilizarea concomitentă a metodelor clasice şi a metodelor alternative de  evaluare; 
 Întocmirea de portofolii individuale. 
 Amenajarea spaţiului educaţional pentru a obţine un mediu favorabil învăţării; 
Aspecte negative 
 Neconcordanţa dintre conţinuturile predate la clasă şi obiectivele/ conţinuturile prevăzute de programa şcolară;  
 În unele cazuri s-a constatat lipsa verificărilor caietelor de teme ale elevilor sau verificarea sumară a acestora; 
 Slaba utilizare a mijloacelor didactice aflate în dotarea şcolilor; 
 Nerespectarea programelor şcolare şi a metodologiei de evaluare în elaborarea testelor de evaluare; 
 Utilizarea insuficientă a materialului didactic;  
 Lipsa de pregătire/ experienţă a profesorilor în elaborarea şi administrarea sarcinilor pentru activitatea pe grupe; 
 Preocuparea unor profesori de a evalua cu prioritate cantitatea de informaţii, în detrimentul calităţii informaţiilor şi 

capacităţii elevilor de a opera cu acestea; 
 Accesul inegal al elevilor la mijloacele moderne audio-video; 
 Precaritatea pregătirii metodice iniţiale a cadrelor didactice debutante. 
 
V.4.4 CONCLUZII PRIVIND SITUATIA ŞCOLARĂ PE DISCIPLINE 
 
LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ  
Proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale 2014 s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 
Metodologiei prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul MECTS nr.4801/31.08. 2010 cu privire la organizarea acestui tip de 
examen naţional. 
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Evaluatorii lucrărilor din cele două centre de evaluare au fost selectaţi doar dintre cadrele didactice cu gradul didactic I şi 
II, profesori care în anul şcolar 2013-2014 au predat la clasele a VIII a şi care au probat calităţi profesionale şi morale 
incontestabile. 
Subiectele elaborate de MEN au fost în deplină concordanţă cu Programa pentru acest examen, cu excepția a doi itemi de 
la compunerile de tip B de la cele două subiecte. Discuțiile contradictorii privind evaluarea acestor compuneri s-au 
rezolvat în ședința de instruire a evaluatorilor din cele două centre de evaluare. 
Procentul de promovare la limba şi literatura română în judeţul Brăila a fost de 94,50%   , iar numărul contestaţiilor a 
fost de 132. Cu acest procent deosebit , judeţul Brăila se situează pe primul loc pe țară, după ce în anul școlar trecut ne 
situam tot pe locul I. Acest fapt  confirmă constanţa şi eficienţa demersului didactic practicat de profesorii de limba și 
literatura română. Este rodul efortului depus de cadrele didactice din municipiul şi judeţul Brăila care au respectat 
întocmai solicitările inspectorului de specialitate, precum şi precizările primite de la MEN. Ca și în anul şcolar trecut, au 
fost organizate două simulări centralizate , cu subiecte elaborate de Consiliul Consultativ şi de metodişti cu experienţă 
Acestora li s-a adăugat și simularea națională propusă de MEN în luna februarie 2014.. La rândul lor, comisiile metodice 
din unităţile de învăţământ au înţeles importanţa acestui examen naţional şi au organizat, la rândul lor, mai multe simulări 
cu subiecte elaborate de profesorii din catedră.  
De remarcat că nu s-au constatat diferenţe majore între notele obţinute la simulări şi cele de la Evaluarea Naţională. 
Examenul de bacalaureat s-a organizat şi desfăşurat in deplină concordanţă cu Metodologia aprobată prin Ordinul 
4799/31.08.2010 al MECTS.   
Au fost organizate 6 centre de examen şi 2 centre de evaluare, toate în municipiul Brăila. Toate cele 8 instituţii de 
învăţământ au fost prevăzute cu camera video de supraveghere, eliminându-se astfel orice tentativă de fraudă. 
Proba A de competenţe lingvistice 
Au fost înscrişi 1580 de candidaţi din care s-au prezentat 1564, 16 neprezentându-se la această probă. 
Situaţia calificativelor a fost următoarea: 
 Experimentat-1198-70, 69 % 
 Avansat-279-23,31% 
 Mediu-75-6,01%. 
Proba E)a- limba şi literature română scris 
Faptul că judeţul Brăila s-a situate pe locul 1 pe ţară în clasamentul MEN cu un procent de promovare de 77,82 %, iar la 
limba şi literatura română procentul a fost de 94,45% ne îndreptăţesc să apreciem ca bune rezultatele obţinute de elevii 
din municipiul şi judeţul Brăila. 
Acest procent este cu atât mai onorant, cu cât bacalaureatul din acest an a fost socotit ca un examen național de 
importanță majoră, iar procentul național a depășit cu puțin 55%. 
O explicaţie posibilă ar fi aceea că examenul a fost pregătit cu maximă seriozitate încă din semestrul I al anului şcolar 
2013-2014, prin activităţile specifice,  desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice, organizate pe module tematice. În 
semestrul al II lea, la nivelul judeţului Brăila s-au organizat 3 simulări ale examenului de bacalaureat, una a probei orale  
de competenţe lingvistice si două ale probei scrise, cărora li s-a adăugat și simulările propuse de MEN pentru clasele a 
XI- a și a XII-a din semestrul al II-lea..Rezultatele au fost centralizate şi au facut obiectul unor analize specifice în cadrul 
catedrelor de limba şi literatura romană din liceele şi grupurile şcolare din municipiu şi judeţ, precum şi în cadrul 
Consiliului Consultativ al disciplinei. 
Situaţia statistică pe forme de învăţământ, promoţia 2014 şi promoţia anterioară,  înainte de contestaţii, arată atfel : 
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POSIBILE CAUZE ALE REZULTATELOR OBŢINUTE LA BACALAUREAT 2014 
În urma consultării profesorilor evaluatori, precum şi a membrilor Consiliului Consultativ al disciplinei limba şi literatura 
română, s-au putut identifica  8 posibile cauze care au condus la rezulatele obținute la bacalaureat în acest an : 
1.Mentalitatea colectivă care a minimalizat progresiv în ultimii ani nu doar importanţa obiectului limba şi literatura 
română, ci şi pe a examenului de bacalaureat în sine. 
2.Necorelarea materiei de examen cu realitatea psihologică a elevului de clasa a XII a, ceea ce a condus la subiecte aride, 
a căror rezolvare nu pune în evidenţă nici creativitatea elevului, nici spiritual critic şi nici măcar capacitatea lui de a se 
orienta în cronologia literaturii. 
3.Lipsa unui program unitar de pregătire a acestui examen care să includă, de exemplu, teze cu subiect unic la clasa a XII 
a, urmate de monitorizarea şi discutatea rezultatelor în cadrul catedrelor. 
4.Defectuoasa distribuire a conţinuturilor, mai ales în material clasei a XI a, unde s-ar putea câştiga timp în favoarea 
pregătirii examenului, dacă teoretizările inutil-excesive ar fi eliminate sau măcar comprimate. 
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5.Insuficienta atenţie acordată la clasă, de către unii profesori, subiectului al II lea în care elevii sunt solicitaţi să 
construiască un discurs argumentativ. 
6.Lipsa motivaţiei pentru învăţare şi a interesului faţă se şcoală din partea unor elevi şi a familiilor acestora. 
7.Provenienţa multora dintre absolvenţii de clasa a XII a din ruta progresivă, elevi care nu au obţinut note de trecere la 
Tezele cu Subiect Unic, au continuat studiile fără a da examen de trecere la liceu, iar lacunele acumulate nu au putut fi 
acoperite. 
 8.Lipsa motivaţiei pentru învăţare ar putea proveni şi din inexistenţa programelor susţinute de consiliere în carieră, fapt 
ce a dus la debusolarea multor tineri. 
PLAN DE MASURI 
1.Monitorizarea unităţilor de învăţământ cu rezultate modeste la examenul de bacalaureat. 
2.Analiza rezultatelor la examen în cadrul fiecărei catedre din toate liceele şi grupurile şcolare din municipiu şi, mai ales, 
din judeţ. 
3.Prezentarea situaţiei la nivel judeţean în cadrul consfătuirii cadrelor didactice care predau la ciclul liceal. 
4.Organizarea , împreună cu corpul de metodişti ISJ, în anul şcolar 2013-2014, a unor inspectii de specialitate la toate 
clasele a XII a, în toate unităţile de învăţământ din municipiul şi judeţul Brăila. 
5.Organizarea a 3 simulări cu subiecte unice în semestrul al II lea, urmate de analiza rezultatelor obţinute. 
6.Organizarea , în colaborare cu Casa Corpului Didactic, a unor module de pregătire pe tema evaluării la acest tip de 
examen. 
EXAMENUL DE TITULARIZARE 

-Inscrisi : 51 
-Note sub 5 : 1 
-Note intre 5 si 7 : 19 
-Note peste 7 : 31 

EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVAT 
-Inscrisi : 12 
-Prezenti : 10 
-Reusiti : 8 

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE 
Conform programului managerial pentru anul şcolar 2013-2014 al inspectorului de specialitate, formării cadrelor 
didactice, în special a celor debutante, i s-a acordat o atenţie deosebită având ca obiectiv principal creşterea calităţii 
demersului didactic. Astfel, în colaborare cu Casa Corpului Didactic din Brăila s-au organizat urmatoarele cursuri de 
formare : 
-STRATEGII DE PREDARE, ÎNVĂŢARE, EVALUARE 
-DIDACTICA LIMBII ROMÂNE 
-COMPETENŢE CHEIE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
În ambele semestre s-au organizat cursuri de didactica limbii şi literaturii române susţinute de metodişti cu experienţă ai 
Inspectoratului Şcolar Judeţean. La aceste cursuri au participat 23 de profesori debutanţi sau cu gradul didactic definitiv 
.A fost realizat un suport de curs, iar la final a avut loc o evaluare care a confirmat pe deplin utilitatea acestei formări. 
De asemenea, cercurile pedagogice au fost reorganizate la propunerea  inspectorului de specialitate pe module, în scopul 
eficientizării caracterului formativ al activităţilor:  
1. Perfecţionare metodică şi ştiinţifică,  
2. Olimpiade şi concursuri şcolare,  
3. Evaluare şi informare ştiinţifică.  
În cadrul primului modul, la care au participat , cu precădere, profesori debutanţi , activităţile au avut ca temă Dinamica 
lecţiei orientate spre competenţe: lucru în ateliere, lecţii demonstrative, referate, dezbateri.  
În semestrul al II-lea, tema  a fost Modalități de receptare a textului literar din perspectiva dezvoltării competențelor de 
lectură. 
În semestrul al doilea au fost organizate cursuri care au avut ca scop pregătirea cadrelor didactice care au fost evaluatori 
la cele două examene naţionale. Eficienţa acestora a fost demonstrată de procentele foarte bune obţinute de elevii din 
judeţul Brăila la Evaluarea Naţională(94,45%) şi la Examenul de Bacalaureat(94%). A fost înregistrat un număr redus de 
contestaţii, iar diferenţele de notare dintre cele două evaluări au fost în marja unui punct. 
INSPECŢIA ŞCOLARĂ 
În anul şcolar 2013- 2014 s-au efectuat: 
-24 inspecţii speciale definitivat ( din care 8 de către metodişti,16 de către inspectorul de specialitate) 
-33 inspecţii curente grad II( din care 15 de către inspectorul de specialitate ) 
-22 inspecţii speciale grad II ( din care 8 de către inspectorul de specialitate) 
-21 inspecţii curente gradul I ( din care 7 de către inspectorul de specialitate) 
-14 inspecţii speciale grad I ( toate de către inspectorul de specialitate ) 
Evidenţa numerică a cadrelor didactice inspectate, pe discipline de studiu 
Cadre didactice calificate: 
Nr  
crt 

Disciplina la 
care s-a  
realizat 
inspecţia 

Total 
cadre 
didactice 
inspecta 

Calificative acordate(dacă e cazul) Note acordate 
FB B S Slab F.S. 10 9 8 Sub 8 
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te 
1 Lb.romana 80 38 10 2   28 2   
2 Lb.latina 1 1         
3 Bibliotecari 3 3         
TOTAL 84          
TOTAL  109 INSPECŢII CURENTE ŞI SPECIALE DIN CARE: 
-40  EFECTUATE DE INSPECTORUL DE SPECIALITATE 
-69  EFECTUATE DE METODIŞTI 
ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI   
- proiectarea activităţilor, respectarea programei şcolare în vigoare 
- conţinutul ştiinţific şi metodic al lecţiilor , mai ales al celor de limbă  
- relaţia prof.- elev  
- abordarea unor strategii didactice moderne  
- interesul pentru propria formare profesională 
- abordarea interdisciplinară limbă- literatură 
- deplasarea accentului către comunicare şi formativ 
- stimularea şi monitorizarea lecturii particulare 
 PUNCTE SLABE  
- selectarea unor texte literare mai puţin semnificative pentru studiul la clasă, în cazul claselor liceale 
- reticenţa, la clasele de gimnaziu,  faţă de lecţia de literatură 
- conţinut ştiinţific  sumar şi neorganizat din punct de vedere metodic, fapt ce îngreunează transferul, mai ales în cadrul 
lecţiilor  
de literatură 
- greşeli ştiinţifice în cazul unor cadre didactice debutante 
- insuficiente explicaţii pe secvenţa   temelor  pentru acasă  
OPORTUNITĂŢI  
-  interesul acordat de elevi disciplinei, influenţat şi de creşterea ponderii disciplinei în cadrul examenului de bacalaureat 
- organizarea unor cursuri de formare privind predarea literaturii 
AMENINŢĂRI  
- dificultăţi întâmpinate de elevi în receptarea textului literar şi în exprimarea scrisă a unui punct de vedere faţă de acesta. 
ACTIVITĂŢI DE EXCELENŢĂ-OLIMPIADE,CONCURSURI, SIMPOZIOANE 
Rezultatele elevilor brăileni la olimpiadele naţionale desfăşurate în anul şcolar 2013-2014 sunt următoarele: 

Denumire olimpiadă 
Numele si 
prenumel  e Unitate scolară Clasa Profesor indrumator Premiul 

Olimpiada de 
limba,comunicare si 
literatură" clasele IX-
XII 

Struță 
Alexandra 

C.N."N.Bălcescu" XII Bogatu Adriana Premiu 
special 

Olimpiada de limbă, 
comunicare și literatură 
romană, cl. V-VIII 

Țăranu Ana 
Maria 
Bulgaru Diana 
Maria 
Corneanu 
Nicoleta 

C.N. „Murgoci” 
 
Sc. „I.Creangă” 
 
Sc. „I.Creangă” 

VIII 
 
VI 

Coman Ana 
 
Olaru Angela 
 
Olaru Angela 

Premiul I 
 
Premiu 
special 
Premiu 
special 

Olimpiada natională de 
lingvistică 

Vlad Miruna 
Elena 

C.N."N.Bălcescu" VIII Bogatu Adriana Mentiune 
specială a 
MEN 

Cultură și spiritualitate 
românescă 

Trancă Laura Sc. Gimnaziala 
„M.Viteazul” 

VIII Stroe Daniela Premiul 
special 

Cultură și spiritualitate 
românescă 

Dragotă Mara 
Alessandra 

C.N.„Murgoci” V Coman Ana Premiu 
special 
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Olimpiada națională de 
neoelenă 

Elefteraki 
Despina 

Sc.„M. Dragomir” VI Evangelos 
Gramopoulos 

Mențiune și 
Premiul 
Special 

Concursul 
transcurricular „Ionel 
Teodoreanu” 

Trancă Laura Sc. Gimnazială 
„M.Viteazul” 

VIII Stroe Daniela Mentiune 
Premiu 
special 

Concursul 
transcurricular „Ionel 
Teodoreanu” 

Damian 
Andreea 

Sc. Gimnazială 
„Ion Creangă” 

V Vlad Crmen Premiul 
special 

Concursul 
transcurricular „Ionel 
Teodoreanu” 

Cursaru Adina Sc. Gimnazială 
„C.S.Aldea” 

VII Vasiliu Gabriela Premiu 
special 

„Universul cunoașterii 
prin lectură” 

Jercan Roxana Sc. Galbenu V Jercan Luminița Mentiune 
MEN 

„Universul cunoașterii 
prin lectură” 

Plopeanu 
Victoria 

Sc. Movila Miresii VI Brezuică Mirela Mentiune 
MEN 

„Universul cunoașterii 
prin lectură” 

Nediu Ancuța Sc. Romanu VII Mocanu Paula Mentiune 
MEN 

„Universul cunoașterii 
prin lectură” 

Vlăsceanu 
Valentina 

Sc. Dudești VIII Bădică Monica Mentiune 
MEN 

Comparativ cu anul şcolar anterior, apreciem că rezultatele reflectă aşteptările noastre. Faza judeţeană a acestor 
olimpiade a beneficiat de o bază foarte largă de selecţie, numărul participanţilor depăşind cifra de 2000, iar valoarea 
lucrărilor care au fost selectate pentru reevaluare de către Comisia Judeţeană ne dădeau speranţa unor performanţe 
superioare. 
De remarcat rezultatele foarte bune obținute la Concursurile transcurriculare „Ionel Teodoreanu” de la Iași, , precum și la 
noile concursuri naționale inițiate în acest an școlar de M.E.N.- „Universul cunoașterii prin lectură”, cu faza națională la 
Suceveni, Galați și ”Lectura ca abilitate de viață”, cu faza națională la Bistrița. 
Ne propunem ca în anul şcolar 2014-2015 loturilor  de elevi calificaţi la etapele naţionale să li se acorde o atenţie 
deosebită printr-o pregătire centralizată, susţinută de cei mai valoroşi profesori brăileni. 
CONCURSURI 
În anul şcolar 2013-2014, inspectorul de specialitate, cu sprijinul Consiliului Consultativ, a organizat mai multe 
concursuri specifice disciplinei sau a continuat cu succes concursurile ce figurau în Planul Managerial al I.S.J.Brăila din 
anii anteriori. Astfel, în Calendarul Concursurilor avizate de MEN judeţul Brăila figurează cu 2 concursuri naţionale: 
1. Concursul de creaţie literară „Hai mai bine despre copilărie să vorbim!”, iniţiat de Şcoala cu clasele I-VIII „Ion 
Creangă”, ajuns la ediţia a XV a , concurs ce a avut un ecou deosebit,numărul lucrărilor participante depăşind cifra de 
2000. 
2.  Concursul de creaţie literară „ARS NOVA”, iniţiat şi organizat de Liceul de Artă „ Hariclea Darclee”, ajuns la editia a 
XII a, cu participare internaţională-elevi din Republica Moldova , Italia şi din Serbia. 
Pe lângă aceste manifestări de anvergură naţională, s-au organizat şi mai multe concursuri judeţene, unele în premieră 
absolută. Astfel, Şcoala cu clasele I-VIII „ M. Eminescu” a organizat un interesant concurs de ortografie „Timotei 
Petride”, precum si un concurs literar cu participare interjudeţeană -„ M. Eminescu”, finalizat într-un mod spectaculos cu 
ocazia zilei de naştere a Poetului Naţional, zi ce constituie şi Ziua Şcolii cu acelaşi nume. 
Având în vedere notorietatea scriitorului FĂNUŞ NEAGU, inspectorul de specialitate, în colaborare cu Filiala Galaţi-
Brăila a Uniunii Scriitorilor din România, Primăria comunei Gradiştea, locul de naştere al marelui prozator,a iniţiat un 
Concurs interjudeţean de proză „Fănuş Neagu”, dublat de un Simpozion dedicat scriitorului brăilean, concurs aflat la a III 
a ediție și organizat impecabil de Școala Gimnazială „Emil Drăgan”, în colaborare cu Primăria comunei Gradiștea.  
Festivalul concurs „Ana Blandiana”organizat de Şcoala cu clasele I-VIII „C.S.Aldea”, onorat și în acest an de prezența 
Poetei Ana Blandiana , a lui Romulus Ruran și a scriitorului Nicolae Băciuț. 
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Un alt concurs în premieră a fost Concursul interdisciplinar „ Ion Mustaţă”, organizat de Şcoala cu clasele I-VIII „ Ion 
Băncilă” şi dedicat unuia dintre cei mai valoroşi poeţi brăileni, ION MUSTAŢĂ. 
ALTE CONCURSURI 
1.Concursul judeţean de cultură generală „Olimpiada cititorului”, concurs interdisciplinar de tip grilă, pentru ciclul 
gimnazial şi ciclul liceal, organizat de Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila, Biblioteca Liceului. 
2. Concursul literar judeţean de creaţie literară „Nicolae Iorga”, pentru ciclul liceal, organizat de Liceul Teoretic „Nicolae 
Iorga” Brăila, Biblioteca Liceului. Lucrările premiate sunt publicate în revista şcolară „Adierea”. 
3. Concursul literar „Mihail Sadoveanu”, pentru ciclul primar şi ciclul gimnazial, organizat de Şcoala cu clasele I-VIII 
„Mihail Sadoveanu” Brăila. 
4.  Concursul interjudeţean de dificultăţi lingvistice „Mihail Sebastian”- organizat de Colegiul Naţional „Nicolae 
Bălcescu” Brăila, în colaborare cu Universitatea din Bucureşti. 
5. Festivalul interjudeţean de teatru şcolar „I.L.Caragiale”- organizat în colaborare cu Teatrul „Maria Filotti” Brăila- 
ajuns în acest an la ediţia a XIV-a se va desfășura în acestă  toamnă. 
Inspectorul de specialitate a promovat cu consecvenţă toate concursurile pe care ceilalţi colegi inspectori le-au organizat 
în judeţele în care îşi desfăşoară activitatea. Aş remarca, în mod special Concursul interdisciplinar „Ion Barbu-Dan 
Barbilian”, organizat la Călăraşi şi unde elevii brăileni au obţinut în fiecare an premii şi menţiuni.(In acest an Struță 
Alexandra, C.N.”N.Bălcescu”, prof. Adriana Bogatu, a obținut Premiul I). 
 
MATEMATICĂ 
OBIECTIVE 
Obiectivele generale, stabilite prin planul managerial al inspectorului şcolar de specialitate (disciplina matematică), care 
vizează atât activitatea desfăşurată în Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, cât şi activitatea desfăşurată în unităţile de 
învăţământ din judeţ, au fost următoarele: 
 Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea atingerii 
standardelor de integrare europeană; 
 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor; 
 Reconstrucţia învăţământului din mediul rural; 
 Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere educaţională; 
 Investiţia în educaţie,în formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic; 
 Întărirea rolului şcolii prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale şi realizarea de activităţi 
extracurriculare şi programe de cooperare internaţională; 
 Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, al fiecărei catedre, al fiecărui 
cadru didactic şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local; 
 Încurajarea unităţilor de învăţământ în dezvoltarea de grupe şi clase de studiu în care activitatea să se desfăşoare 
pe baza metodelor alternative;  
 Monitorizarea grupelor cu elevii capabili de performanţă; 
 Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculum-ului unităţii 
şcolare; 
 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, atingerea 
standardelor curriculare de performanţă; 
 Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare; 
 Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza criteriilor de monitorizare şi evaluare 
şi/sau a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum; 
 Dobândirea de noi competenţe metodice şi sociale; 
 Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente; 
 Asigurarea încadrării unităţilor şcolare cu personal didactic calificat; 
 Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în instituţiile şcolare; 
 Identificarea ofertanţilor de formare şi direcţionarea personalului didactic către aceşti ofertanţi; 
 Modernizarea infrastructurii şcolare inclusiv prin creşterea gradului de informatizare a procesului de învăţământ 
(dotarea şcolilor cu calculatoare, echipamente multimedia, soft-uri educaţionale); 
 Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare; 
 Promovarea propriei imagini; 
 Prezentarea unor exemple de bună practică; 
 Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi de creştere a autonomiei unităţilor de învăţământ. 
ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 
RESURSE UMANE (situaţia statistică a încadrării la matematică): 

Nr. total 
profesori 
debutanţi 

Nr. total 
profesori 
definitivi 

Nr. total 
profesori 
gradul II 

Nr. total 
profesori 
gradul I 

Nr. total 
profesori 
mediul 
urban 

Nr. total 
profesori 
mediul 
rural 

Nr. total 
profesori 
titulari 

Nr. total 
profesori 
suplinitori 

16 32 34 134 142 74 182 32 
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ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE , EVALUARE ŞI CONTROL 
Pentru atingerea obiectivelor s-au derulat acţiuni de îndrumare, evaluare şi control  concretizate în: 
Consfătuire judeţeană în cadrul căreia au fost diseminate informaţii de actualitate primite la Consfătuirea Naţională a 
inspectorilor de matematică, desfăşurată în luna septembrie 2012, la Hunedoara. 
Au fost prezentate informaţii legate de programele şcolare, manuale şcolare, regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
olimpiadei de matematică, proiecte europene, precum şi date statistice referitoare la examenele naţionale (Evaluarea 
Naţională şi Bacalaureat). 
Constituirea consiliului  consultativ pentru disciplina matematică, stabilirea tematicii  pentru anul şcolar 2012-2013, a 
atribuţiilor fiecărui membru, a termenelor de realizare şi repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare membru. 
CONSILIUL CONSULTATIV LA DISCIPLINA MATEMATICĂ ANUL ŞCOLAR 2013 -2014 
NR. 
CRT. 

NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA ŞCOLARĂ GRAD 
DIDACTIC 

1 BOTEA VIOREL Colegiul Naţional "Nicolae Bălcescu" I 
2 BUZEA VICTOR Şc. cu cl. I-VIII  " Ion  Creangă" I 
3 CARNARU NECULAI Şc. cu cl. I-VIII  "Ecaterina Teodoroiu" I 
4 COVACI DANIELA Colegiul Naţional  "Gh. M. Murgoci" I 
5 DAMIAN VALENTIN Liceul de Artă "Hariclea Darclee" I 
6 DAN ION Liceul Teoretic  "Panait Cerna" I 
7 DIMOV ADELA Colegiul Naţional  "Nicolae Bălcescu" I 
8 DAMIAN MARIUS  Şc. cu cl. I-VIII  "Fănuş  Neagu" I 
9 GHIURA ADRIAN  Şc.Gim.UNIREA I 
10 BOICESCU NAYELI Colegiul Naţional  "Gh. M. Murgoci" I 
11 TEODORESCU NICOLETA 

MĂDĂLINA 
Liceul Pedagogic "D.P.Perpessicius" I 

12 PETROVICI GABRIELA Grup Şcolar "G.Vâlsan" Făurei I 
13 POPA OCTAVIA Şc. cu cl. I-VIII  "Mihu Dragomir" I 
14 RITZI CRISTINA Col.Tehnic  "Edmond Nicolau" I 
15 DANIILESCU GABRIEL Colegiul Naţional "Nicolae Bălcescu" I 
16 CIUCĂ RODICA Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" I 
17 STĂNICĂ DANIELA NARCISA Şc. cu cl. I-VIII  "Mihu Dragomir" I 
18 TILINCĂ DANIELA Şc. cu cl. I-VIII  "Fănuş  Neagu" I 
19 TURCU NARCIS Liceul Teoretic  "Nicolae Iorga" I 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI CONSULTATIV LA DISCIPLINA 
MATEMATICĂ (CCDM) 
1. CCDM este format din profesori de matematică din judeţul Brăila, numiţi membri, dintre care: inspector de 
specialitate, profesori care predau la clasele V-VIII şi profesori care predau la clasele IX-XII. 
2. CCDM este coordonat de inspectorul de specialitate şi avizat de inspectorul şcolar general. 
3. CCDM are următoarele sarcini:  
3.1. Menţine o legătură permanentă şi obiectivă cu inspectorul de specialitate cu privire la necesităţile şi activitatea 
profesorilor de matematică din judeţ. 
3.2. Propune şi elaborează subiectele olimpiadelor şi concursurilor şcolare. 
3.3. Organizează olimpiadele şi concursurile şcolare, membrii Comisiei Consultative fiind membrii comisiei de 
organizare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare. În absenţa lor, fiecare membru poate delega o altă persoană să o 
reprezinte, dar numai cu acordul inspectorului de specialitate.   
3.4. Monitorizează desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare de matematică, numind profesorii supraveghetori şi 
profesorii corectori. 
3.5. Numeşte responsabilii de cerc şi stabileşte tematica cercurilor metodice. 
3.6. Stabileşte data desfăşurării activităţilor la disciplina matematică. 
3.7. Discută şi propune un model de planificare calendaristică anuală şi semestrială pe care îl înaintează şefilor de catedră 
din judeţ. 
3.8. Analizează şi propune şefilor de catedră materialul didactic auxiliar, culegeri, manuale, etc. 
3.9. Participă la activităţi legate de disciplina matematică. 
4. CCDM se întruneşte cel puţin semestrial sau ori de câte ori este nevoie, la invitaţia inspectorului de specialitate. 
Obligatiile membrilor CCDM:   
 Participă activ la şedinţele Consiliului consultativ şi iau hotărâri în ceea ce priveşte managementul acesteia; 
 Monitorizează activitatea în cercurile pedagogice zonale şi fac propuneri de îmbunătăţire; 
 Realizează inspecţii speciale şi  alte inspecţii repartizate şi prezintă în timp util rapoartele de inspecţie; 
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 Iau parte la solicitarea ISJ la alte inspecţii; 
 Organizează grupe de lucru şi de proiect pe tematici stabilite în cadrul Consiliului Consultativ; 
 Paricipă şi sprijină cercetarea pedagogică pentru ameliorarea calităţii predării-învăţării; 
 Sprijină inspectorul pentru organizarea concursurilor, examenelor, manifestărilor cu caracter ştiinţific; 
 Asigură diseminarea în unităţile şcolare a informaţiei privind principiile, spiritul şi mecanismele învăţământului 
modern; 
 Realizează formarea în „tutorial” a profesorilor debutanţi; 
 Sprijină inspectorii în activitatea de formare. 
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR CONSILIULUI CONSULTATIV AL I.S.J. BRĂILA - DISCIPLINA MATEMATICĂ - an 
şcolar 2013 – 2014 
TEMA CINE RĂSPUNDE DATA 
-Constituirea Consiliului Consultativ 
-Stabilirea sarcinilor membrilor Consiliului 
Consultativ 
-Propuneri de activităţi pentru anul şcolar 2012- 
2013 
-Fixarea datei olimpiadei de matematică (etapa 
locală) 

Diaconescu Manuela Mirela, 
inspector de specialitate 

octombrie 2013 

Realizarea bazei de date a concursurilor şcolare la 
care participă elevii brăileni 

Diaconescu Manuela Mirela,, 
inspector de specialitate 
Botea Viorel 

permanent 

Realizarea bazei de date disciplina matematică 
(conform datelor din fişa individuală) 

Ivan Daniela, 
inspector de specialitate 

octombrie 2013 

Organizarea  concursurilor şcolare desfăşurate în 
judeţul Brăila 

Diaconescu Manuela Mirela, inspector de 
specialitate  
Membrii Consiliului Consultativ 
Profesori metodişti 

an şcolar 2013-2014 

Monitorizare pregătire Bacalaureat 2014( propuneri 
de obiective) 

Membrii Consiliului Consultativ 
Profesori metodişti 

noiembrie 2013 

Aspecte metodice privind optimizarea orelor de curs 
la disciplina matematică 

Botea Viorel 
Dimov Adela 

decembrie 2013 

Organizarea olimpiadei de matematică (etapa 
locală) 

Diaconescu Manuela Mirela, inspector de 
specialitate 
Membrii Consiliului Consultativ 
Profesori metodişti 

ianuarie 2014 
februarie 2014 
 

Evaluarea fişelor pentru gradaţiile de merit Membrii Consiliului Consultativ februarie 2014 
Organizarea olimpiadei de matematică (etapa 
judeţeană) 

Diaconescu Manuela Mirela, inspector de 
specialitate 
Membrii Consiliului Consultativ 
Profesori metodişti 

martie 2014 

Monitorizare pregătire "Evaluare 
Naţională"(propuneri de obiective) 

Membrii Consiliului Consultativ aprilie 2014 

Organizarea unei sesiuni de comunicări ştiinţifice Teodorescu Mădălina 
 

mai 2014 

Organizarea examenelor naţionale ("Evaluare 
Naţională","Bacalaureat 2014”) 

Diaconescu Manuela Mirela, inspector de 
specialitate 
 

iunie 2014 
iulie 2014 

Selecţia profesorilor metodişti şi mentori pentru disciplina matematică, pe baza unor criterii unitare şi obiective, stabilite 
la nivel de inspectorat şcolar; au fost precizate responsabilităţile ce revin mentorilor şi metodiştilor şi s-a realizat 
consilierea metodică şi de specialitate. 
Competenţele membrilor echipei care realizează inspecţia şcolară sunt următoarele: 
a. să fie cadre didactice calificate, cu o vechime în învăţământ de cel puţin 5 ani ; 
b. să fie capabili să inspecteze nu numai o anumită disciplină, ci şi o serie de discipline înrudite, să evalueze 
eficient atât activitatea de la clasă cât şi alte activităţi care se desfăşoară în şcoală, diferite aspecte ale managementului 
educaţional, în conformitate cu scopurile inspecţiei; 
c. să acţioneze ca nişte mentori care acordă consultanţă şcolilor în procesul de dezvoltare instituţională şi care dau 
exemple de bună practică; 
d. să emită judecăţi de valoare în ceea ce priveşte propunerea măsurilor ce decurg din  rezultatele inspecţiei. 
Cadrele didactice care au atribuţii în domeniul inspecţiei şcolare trebuie să posede următoarele tipuri de competenţe: 
Competenţe profesionale: 
- să deţină o foarte bună pregătire ştiinţifică în domeniu; 
- să stăpânească problematica specialităţii şi metodicii disciplinei inspectate; 
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- să stăpânească comunicativitatea, empatia, capacitatea de prevenire şi rezolvare a conflictelor, receptivitatea la 
nou, capacitatea de a proiecta, organiza, evalua şi lua decizii, obiectivitatea, responsabilitatea, cercetarea şi inovarea 
practicii şcolare şi extraşcolare, cunoaşterea elevului, creativitatea, flexibilitatea. 
Competenţe sociale: 
- să-şi întemeieze acţiunile pe valori profesionale şi sociale şi nu pe criterii subiective; 
- să deţină capacitatea de proiectare a obiectivelor şi finalităţilor pornind de la priorităţi; 
- să-şi asume anumite riscuri; 
- să deţină capacităţi de cooperare, comunicativitate, reprezentativitate, iniţiativă, curaj, rezistenţă la efort, 
echilibru emoţional; 
- să cunoască /stăpânească legislaţia, în general şi legislaţia şcolară, în special. 
Competenţe de evaluare: 
- să stăpânească tehnicile de control, de apreciere, de îndrumare, de perfecţionare, de autoperfecţionare; 
- să deţină capacităţi de analiză şi sinteză, de construire a unor alternative, de luare a unor decizii optime în 
funcţie de contextul dat; 
- să respecte specificul fiecărui tip de inspecţie; 
- să poată aplica normele de deontologie profesională; 
- să poată formula cu tact opinii profesionale; 
- să ia, cu fermitate, măsuri impuse de anumite situaţii; 
- să stăpânească tehnicile de verificare a îndeplinirii şi respectării deciziilor, a măsurilor şi îndrumărilor 
consemnate; 
- să aibă capacitate organizatorică, de persuasiune şi rezistenţa la stress. 
Profesorii metodişti din anul şcolar 2013 – 2014 au fost: 
NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

SPECIALITA
TEA 

UNITATEA 
ŞCOLARĂ 

Gr. 
Did. 

E-mail Telefon 

ANTOHE 
VALERIAN 

matematică Lic.Ped. 
“D.P.Perpessicius” 

I valerian_antohe@yahoo.com 0766442495 

BOTEA 
CARMEN 

matematică Col.Naţ.”N.Bălcesc
u” 

I bcviorel@yahoo.com 0723538268 

BOTEA  
VIOREL 

matematică Col.Naţ.”N.Bălcesc
u” 

I bcviorel@yahoo.com  

BUZEA VICTOR matematică Şc.cu cls. I-VIII 
 “Ion Creangă” 

I victorbuzea@yahoo.com 0723321490 

CERCHEZ 
DANIELA 

matematică  Şc.cu cls. I-VIII 
 “Ion Băncilă” 

I cerchezdc@yahoo.com 0724889160 

CHIRICĂ 
NELUŢA 

matematică  Şc.cu cls. I-VIII 
 “Ion Băncilă” 

I   

DAN ION matematică Lic.Teoretic”Panait 
Cerna” 

I ro_dan07@yahoo.com 0722397976 

DAMIAN 
MARIUS 
CĂTĂLIN 

matematică Şc.cu cls. I-VIII 
 “Fănuş Neagu” 

I mariusdamian2004@yahoo.co
m  

0744520304 

DAMIAN  
VALENTIN  
FLORIN 

matematică Şc.cu cls. I-VIII 
 “Fănuş Neagu” 

I vdamianmat@yahoo.com  0742096974 

DIMOV ADELA matematică Col.Naţ.”N.Bălcesc
u” 

I adeladimov@yahoo.com 0740066706 
 

DINCĂ 
NICOLETA 

matematică Şc.cu cls.I-VIII 
Tichileşti 

I nicolettadinca@yahoo.com 0729895630 

FRÂNCU 
NICOLAE 

matematică Lic.Teh. 
„G.K.CONSTANTI
NESCU” 

I francunicolae@yahoo.com 0723344308 

MUREA 
ROXANDRA 

matematică Lic.Teoretic 
„Panait Cerna” 

I roxanamurea@yahoo.com 0744482460 

PASICI RUDI matematică Şc.cu cls. I-VIII 
 “C.S.Aldea” 

I pasici_rudi@yahoo.com 0724531018 

TEODORESCU 
MĂDĂLINA 
NICOLETA 

matematică Lic.Ped. 
“D.P.Perpessicius” 

I madalinateodorescu@yahoo.co
m 

0723022360 

TILINCĂ 
DANIELA 

matematică Şc.cu cls. I-VIII 
 “Fănuş Neagu” 

I danielle_tilinca@yahoo.com 0751082041 

CIUCĂ RODICA matematică Liceul Tehnologic 
„Anghel Saligny” 

I ciucarodica2006@yahoo.com 0727881711 

TURCU NARCIS matematică Lic.Teoretic I denisicran@yahoo.com 0749019403 
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„Nicolae Iorga” 
VALEA 
AURORA 

matematică Şc.cu cls. I-VIII 
 “I.L.Caragiale” 

I omotzica@yahoo.com 0723588528 

RITZI CRISTINA matematică Col.Tehnic 
Ed.Nicolau 

I cristina_ritzi@yahoo.com 0743155461 

STOIAN 
LILIANA 

matematică Şc.cu cls. I-VIII 
 “M.Eminescu” 

I liliana.stoian@yahoo.com 0742619355 

MIHĂILA  
ADRIANA 

matematică Lic.Teoretic 
„M.Sebastian” 

I mihaila_adriana@yahoo.com 0740147094 

Organizarea/monitorizarea cercurilor pedagogice pe disciplina matematică, cicluri de învăţământ şi zone de cuprindere; 
stabilirea responsabililor, a tematicii de abordat şi a unităţilor şcolare unde se vor desfăşura.  
Activităţile au fost programate şi s-au desfăşurat în lunile noiembrie, decembrie, februarie,martie, aprilie, mai şi iunie. 
În  anul şcolar 2013-2014 participarea cadrelor didactice la activităţile metodice poate fi apreciată destul de bună. 
Cercurile pedagogice au avut toate o foarte bună pregătire cu activităţi demonstrative interesante. De remarcat prezenţa 
foarte bună a profesorilor din mediul rural şi celor de la gimnaziu , din urban. 
Activităţile metodice din ambele semestre ale anului şcolar 2012-2013 s-au desfăşurat  pe 3 module atât la liceu cât şi la 
gimnaziu:,,Olimpiade şi Concursuri Şcolare’’, ,,Perfecţionarea metodică şi ştiinţifică’’, ,,Evaluare şi  Informare 
ştiinţifică’’. 
CERCURI   PEDAGOGICE   MATEMATICĂ - SEMESTRUL I / 2013-2014 
1. Simulare a examenelor naţionale  clasele a VIII-a şi a XII-a 
 Perioada :  decembrie 2013 
 Participă elevii claselor a VIII-a şi a XII-a din judeţul Brăila.  
2. Concursul interjudeţean de matematică “P.Moroşan -Trident” 
          8-10 noiembrie 2013, Colegiul Naţional „Gh.M.Murgoci” 
          Participă elevii claselor V-XII din judeţul Brăila şi din judeţele invitate.  Listele cu elevii participanţi se vor trimite 
până cel târziu pe data de 1 noiembrie 2013 la Colegiul Naţional „Gh.M.Murgoci(pentru domnul prof. 
3. Olimpiada de matematică, etapa pe şcoală 
 18 ianuarie 2014, în fiecare unitate şcolară.  
      Participă elevii claselor V-XII din fiecare şcoală .  
1. Activitatea pe module 
 
GIMNAZIU 
a) Modulul "PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ" 
22 noiembrie 2013, ora 15:00, Şcoala Gimnazială ,,M.eminescu“ 
Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 
Tema: " Consideraţii metodice privind subiectele de la examenele de titularizare şi definitivat 2013" 
"Rolul itemilor de tip TIMSS în optimizarea strategiilor de învăţare " 
Responsabili:  prof. Popa Octavia, Şcoala Gimnazială ,,Mihu Dragomir“                             
                        prof. Dincă Nicoleta, Şcoala Gimnazială „Anton Pann” 

  prof. Frâncu Nicolae, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ 
b) Modulul "EVALUARE ŞI INFORMARE ŞTIINŢIFICĂ" 
22 noiembrie 2013, ora 15:00, Şcoala Gimnazială "I. L. Caragiale" 
Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 
Tema: " Set de probleme cu caracter aplicativ din programele claselor a 5-a si a 6-a in vederea testarii de la 
sfarsitul anului pentru clasa a 6-a" 
Responsabili: prof. Valea Aurora, Şcoala Gimnazială "I. L. Caragiale" 

                 prof. Milea Georgeta, Şcoala Gimnazială "Aurel Vlaicu" 
                 prof.Ciochină Ştefănuţ , Şcoala Gimnazială "Aurel Vlaicu" 

LICEU 
a) Modulul "PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ" 
22 noiembrie 2013, ora 15:00, Colegiul Naţional „Ana Aslan“ 
Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 
Tema: 1." Consideraţii metodice privind subiectele de la examenele de titularizare şi definitivat 2013" 
2.”Noţiuni matematice abordate prin prisma diferitelor tipuri de programă” 
Responsabili:  prof. Teodorescu Mădălina, Liceul Pedagogic ,, D. P. Perpessicius“  

                  prof. Haret Daniela, Colegiul Naţional „Ana Aslan“ 
prof.Ciucă Rodica , Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“ 

b) Modulul "EVALUARE ŞI INFORMARE ŞTIINŢIFICĂ" 
22 noiembrie 2013, ora 15:00, Liceul Teoretic “Panait Cerna” 
Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 
Tema:  "Elaborarea şi administrarea corectă a unui test de evaluare pentru pregătirea examenului de bacalaureat" 
Responsabili: prof. Murea Roxandra, Liceul Teoretic “Panait Cerna” 
                       prof. Covaci Daniela, Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" 
GIMNAZIU  + LICEU 
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c) Modulul "OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE" 
22 noiembrie 2013, ora 15:00, Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" 
Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 
Teme:  
1. "Predarea diferentiata intre realitate si fictiune"-Gimnaziu 
2.”Consideraţii asupra unor teoreme  de geometrie plană-Teorema lui Ptolemeu”- Liceu 
Responsabili: prof. Nicolae Cătălin Stănică, Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”-gimnaziu 
            prof. Botea Viorel, Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu”-liceu 
CERCURI   PEDAGOGICE   MATEMATICĂ - SEMESTRUL II / 2013-2014 
1. Simulare a examenelor naţionale  clasele a VIII-a şi a XII-a 
a) Perioada :  februarie -martie 2014 cu subiect unic pe ţară, corectare pe centrede evaluare 
Participă elevii claselor a VIII-a,a XI-a şi a XII-a din judeţul Brăila.  
 b) Perioada :  mai 2014 , corectarea la nivelul unităţiişcolare 
Participă elevii claselor a VIII-a, şi a XII-a din judeţul Brăila 
2. Olimpiada de matematică, etapa  locală 
16 februarie 2014, în fiecare unitate şcolară. 
Participăeleviiclaselor V-XII dinfiecareşcoală . 
  3. Olimpiada de matematică, etapa judeţeană 
8 martie 2014, în Sc.Gim .„F.Neagu” clasele V-VI , in C.T.„C.D.Nenitescu”si Concursul Naţional de Matematică 
Aplicata „Adolf Haimovici” la C.T.„Ed.Nicolau” 
Participăeleviiclaselor V-XII calificaţi . 
4. Concursulinterjudeţean de matematică “Victor Valcovici” 
16-18mai 2014, Colegiul Naţional „N.Bălcescu” 
Participăeleviiclaselor V-XII dinjudeţul Brăila şi din judeţele invitate.  Listele cu elevii participanţi se vor trimite la 
Colegiul Naţional „N.Balcescu ” . 
Inspecţiile şcolare au urmărit în anul şcolar 2013-2014 atingerea unor standarde care să definească stilul didactic şi 
nivelul de pregătire al elevilor, formarea abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional, 
în contextul social actual, dezvoltarea interesului pentru educaţie şi emancipare permanentă printr-un învăţământ axat nu 
numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi acţiune, abordarea 
într-o nouă perspectivă a reformei învăţământului. 
Criteriile de alcătuire a graficului unic al inspecţiilor şcolare de îndrumare şi evaluare pentru anul şcolar 2013-2014 au 
vizat monitorizarea şi evaluarea unor instituţii şcolare de stat care să acopere spectrul larg al tuturor formelor şi 
nivelurilor de învăţământ  din mediul urban şi rural, ca şi pe cel al unor grade diferite de atingere a performanţelor 
şcolare şi manageriale, după cum urmează: 
 rezultatele obţinute la examenele naţionale sau la intrarea într-un nou ciclu de învăţământ; 
 disfuncţii evidenţiate în activitatea educativă şi/sau managerială; 
 data ultimei inspecţii generale; 
 sprijin acordat noilor echipe manageriale. 
Inspecţii de tip RODIS / Inspectia scolara generala - 6 unităţi şcolare    selectate pe baza următoarelor criterii: 
a) unitatea şcolară nu a fost cuprinsă într-o inspecţie frontală în ultimii 6 ani, conform Registrului de evidenţă a 
inspecţiilor şcolare; 
b) unitatea şcolară a obţinut rezultate slabe la Evaluarea Naţională / Examenul de Bacalaureat; 
c) unitatea şcolară prezintă disfuncţii în proiectarea activităţii de specialitate; 
d) la nivelul unităţii şcolare există  divergenţe, conflicte, inspecţia având rolul de mediere şi identificare de soluţii 
de rezolvare, precum şi de a sprijini managementul instituţional . 
Scopurile acestor tipuri de inspecţii sunt : 
 sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului didactic în îmbunătăţirea activităţii; 
 sprijinirea evaluării calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului de performanţă atins de elevi, la nivel naţional, 
judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie. 
Unităţile şcolare inspectate au fost: Şcoala Gimnazială Stăncuţa, Liceul Tehnologic "M.Basarab", Măxineni ,Şcoala 
Gimnazială "Dimitrie Cantemir", Colegiul Naţional  "Nicolae Bălcescu", Şcoala Gimnazială "Nikos Kazantzakis"şi 
Şcoala Gimnazială "Ecaterina Teodoroiu". 
Inspecţii tematice (7 teme vizate) şi inspecţii de specialitate   cu scopul impulsionării cadrelor didactice din unitate pentru 
o creştere reală a calităţii actului didactic, promovării calităţii educaţiei oferite elevilor, toate aceste aspecte fiind 
reflectate în rezultatele elevilor. 
Inspecţiile tematice în echipă (pe câte o temă punctuală de către echipe restrânse formate din 2-3 inspectori) s-au dovedit 
de mare eficienţă în diagnoza realistă a diferitelor aspecte ale procesului educaţional. Acestea au vizat: 
o încadrarea cu personal didactic, constituirea normelor, respectarea metodologiilor privind mişcarea personalului, 
validitatea contractelor de muncă;  
o verificarea condiţiilor de pregătire a începerii anului şcolar (finalizarea lucrărilor de igienizare a spaţiilor 
şcolare, asigurarea necesarului de manuale, cataloage, carnete de elev etc.) ; 
o verificarea documentelor şcolare, a prestaţiei cadrelor didactice, a nivelului de cunoştinţe ale elevilor;  
o consilierea cadrelor didactice debutante în învăţământ sau în funcţii de conducere;  
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o verificarea respectării planurilor-cadru, a calităţii curriculumului şi a modului în care acesta este pus în aplicare; 
monitorizarea gradului de parcurgere a programei curriculare; 
o implementarea programelor de sprijinire a elevilor care obţin rezultate slabe la învăţătură şi a elevilor cu CES;  
o eficienţa utilizării tehnicii informatice şi a metodelor moderne de evaluare;  
o activitatea şcolii în domeniul formării continue;  
o monitorizarea programelor de pregătire a elevilor din clasele terminale pentru examenele naţionale, a 
activităţilor de recapitulare finală şi a ritmicităţii notării elevilor.  
o colectarea şi analizarea informaţiilor despre pregătirea instructiv-educativă a elevilor pentru susţinerea probelor 
scrise la examenele naţionale (Evaluare Naţională 2014 şi Bacalaureat 2014) în vederea valorificării aspectelor pozitive şi 
a soluţionării din timp a problemelor. 
Inspecţiile tematice pentru rezolvarea unor sesizări au evidenţiat disfuncţionalităţi privind comunicarea dintre cadrele 
didactice şi directorii sau părinţii elevilor, blocaje în relaţiile de colaborare cu reprezentanţi ai administraţiei locale, 
dificultăţi în gestionarea conflictelor, ori vicii de procedură în aplicarea regulamentelor în vigoare. 
4.Inspecţii speciale/ specialitate privind formarea continuă a cadrelor didactice prin grade didactice, s-au desfăşurat pe tot 
parcursul anului şcolar, conform graficului stabilit de inspectorul de specialitate. 
Temele  acestor acţiuni  au vizat aspecte privind : 
 Prezentarea planurilor cadru, a programelor şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, a manualelor 
alternative avizate M.E.C.T.S. insistându-se pe aspectele de noutate ; 
 Prelucrarea metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale şi a programelor valabile  pentru 
anul şcolar 2013- 2014; 
 Aplicarea corectă a  planurilor cadru şi respectarea nomenclatoarelor în vigoare; 
 Elaborarea documentelor de proiectare şi organizare a activităţii de învăţământ; evaluarea documentelor şcolare 
conform curriculum-ului naţional şi a documentelor de proiectare managerială , a portofoliilor didactice (profesor/ 
catedră/comisie/cerc pedagogic) ; 
 Precizarea graficului de desfăşurare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale; 
 Pregătirea examenelor naţionale şi a olimpiadelor şcolare; 
 Optimizarea activităţii cercurilor pedagogice; 
 Implementarea curriculum-ului naţional potrivit ofertei proprii, promovate prin „Târgul Ofertelor Educaţionale”; 
 Calitatea curriculum-ului, calitatea activităţilor extracurriculare şi modul în care curriculum-ul naţional şi cel 
local sunt puse în practică; 
 Monitorizarea progresului şcolar din perspectiva prestaţiei didactice ; 
 Monitorizarea procesului de utilizare a tehnologiei informatice în lecţie la toate disciplinele; 
 Diversificarea C.D.Ş. în concordanţă cu nevoile de formare a competenţelor cheie şi consolidarea metodelor de 
instruire bazate pe experienţa personală a elevilor ; 
 Evaluarea relaţiei între curriculum intenţionat – curriculum implementat (predat) – curiculum realizat (ce au 
învăţat elevii) din perspectiva managementului clasei precum şi  din perspectiva standardelor obiectivelor programelor 
şcolare şi a celor de examene; 
 Evaluarea măsurii în care curriculum-ul furnizat elevilor care au diferite vârste, aptitudini, deprinderi, capacităţi 
intelectuale şi interese este potrivit şi dacă este permanent revăzut pentru a asigura atingerea standardelor de către elevi. 
Introducerea unor metode şi forme de evaluare şi dezvoltare a creativităţii, adaptabilităţii şi a transferabilităţii 
cunoştinţelor în situaţii noi 
 Consilierea conducerilor unităţilor de învăţământ pe probleme vizând aplicarea şi proiectarea C.D.Ş.; 
 Elaborarea la nivel local a auxiliarelor curriculare aferente disciplinei matematică; 
 Derularea programelor naţionale, potrivit specificului judeţului. 

Tipul inspecţiei Nr. unităţi şcolare inspectate/nr. cadre 
didactice inspectate 

Calificative acordate/Note 
 
FB 10 B 9 S 

8 
NS 
7 

INSPECTIE SC.GEN. 6 15 15 0 0 0 
INSPECŢII SPECIALE 

 grad I 
 
- 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 grad II - 5 5 0 0 0 
 definitivat - 6 6 0 0 0 

INSPECŢII DE SPECIALITATE 
 grad I 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 grad II  3 3  0 0 
INSPECŢII TEMATICE  7 0 0 0 0 
MONITORIZĂRI "Evaluare 
Naţională" 

 
- 

 
28 

 
20 

 
5 

 
3 

 
0 

MONITORIZĂRI       
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BACALAUREAT - 30 28 2 0 0 
ASIGURAREA CALITĂŢII  

- 
 
- 

- - - - 

Sursele diagnostice au fost: documentele şcolare de management instituţional şi educaţional, situaţiile statistice cu 
rezultatele la examene, teste şi concursuri şcolare, interviuri şi chestionare administrate părinţilor, elevilor, cadrelor 
didactice, managerilor, membrilor  consiliului de administraţie, fişele de observare şi evaluare a lecţiilor, repere în 
structurarea şi elaborarea raportului de inspecţie, îndrumarul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei. 
Punctele critice ale activităţii de inspecţie şcolară  au fost dificultăţile în identificarea problemelor reale cu care se 
confruntă şcoala şi de a le diferenţia de realităţile “prefabricate” în vederea inspecţiei RODIS, care presupune 
obligativitatea parcurgerii etapelor pregătitoare; această dificultate a fost compensată prin creşterea numărului de 
inspecţii tematice/ inspecţii tematice de specialitate în echipe restrânse (2-3 inspectori). 
Inspecţiile de revenire efectuate au evidenţiat, în cele mai multe cazuri, ameliorări ale punctelor slabe constatate şi 
soluţionări parţiale sau totale ale problemelor semnalate, atât la nivel instituţional, cât şi la nivelul cadrelor didactice 
inspectate. Au fost întocmite planurile de măsuri vizând ameliorarea activităţii din şcoli, pe baza diagnozei şi a 
recomandărilor făcute în raportul cu care s-au finalizat inspecţiile iniţiale.  Echipele de evaluatori au semnalat dorinţa 
reală a colectivelor din şcolile inspectate de a îmbunătăţi prestaţia educaţională a unităţilor respective, probată prin 
aplicarea măsurilor consemnate în planul prezentat.  
Concluzii, propuneri de ameliorare: 
 echipele de inspectori au acţionat pentru eliminarea disfuncţiilor constatate şi au monitorizat îmbunătăţirea 
activităţii din şcolile inspectate prin prelungirea duratei inspecţiei, stabilirea de termene precise pentru refacerea 
documentelor de proiectare manageriala/didactica şi asigurarea instrumentelor necesare atingerii obiectivelor propuse, 
organizarea inspecţiilor de revenire, verificarea modului de îndeplinire a planurilor de îmbunătăţire a activităţii; 
 controalele de revenire au evidenţiat preocupările conducerilor de şcoli pentru realizarea unor programe 
concrete în vederea racordării unităţilor şcolare respective la exigenţele unui învăţământ eficient, de calitate; 
  în majoritatea şcolilor inspectate, aplicarea riguroasă a măsurilor stabilite prin planurile de îmbunătăţire a 
activităţii şi a recomandărilor din procesele verbale de inspecţie a condus la o nouă calitate, evidenţiată de rezultate mai 
bune obţinute la examenele de sfârşit de ciclu de către elevii care au absolvit aceste unităţi şcolare. 
ANALIZA SWOT A ASPECTELOR CONSTATATE ÎN ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ EFECTUATĂ ÎN 
ANUL ŞCOLAR  2010-2011 
Puncte tari Puncte slabe 

-Distribuirea la timp a notelor, ordinelor şi metodologiilor 
M.EN..;   
 -Întocmirea documentelor de proiectare didactică în 
conformitate cu prevederile curriculumului naţional de 
către majoritatea cadrelor didactice; 
 -Preocuparea cadrelor didactice în vederea formării şi 
dezvoltării capacităţii de operaţionalizare a cunoştinţelor 
majorităţii elevilor din mediul urban; 
-Pregătirea metodico-ştiinţifică a majorităţii cadrelor 
didactice, având în vedere procentul de acoperire cu 
profesori calificaţi (aproximativ 95%) şi participarea la 
activităţi de formare continuă organizate de şcoli, C.C.D., 
I.Ş.J., universităţi; 
-Practicarea unui management tot mai eficient al 
colectivului de elevi (activităţi pe grupe, în perechi,  
individual), în special de către cadrele didactice care au 
participat la stagii de formare continuă;  activizarea 
constantă a majorităţii elevilor prin crearea unor situaţii de 
învăţare cu valenţe formative; 
-Întocmirea documentelor de proiectare didactică, în 
conformitate cu prevederile curriculumului naţional, de 
către majoritatea cadrelor didactice; parcurgerea ritmică a 
conţinuturilor din programe şcolare, conform    proiectării; 
-Utilizarea în unităţile şcolare verificate a manualelor 
acreditate de M.E.N.; 
-Modernizarea activităţilor de cerc metodic şi 
transformarea lor în activităţi complexe care să vină în 
sprijinul profesorilor. 

-Caracterul general al proiectelor unităţilor de învăţare 
(personalizare relativ redusă pe clase); 
- Carenţe în managementul unor clase din mediul rural, 
unde prevalează discursul didactic frontal; persistenţa unor 
metode clasice de predare-învăţare prin care activizarea 
clasei se  produce la nivel minim; 
-Evaluarea preponderentă a informaţiilor primite, a 
conţinuturilor  şi mai puţin a competenţelor dobândite de 
elevi, în special în mediul rural;  
 -Utilizarea relativ redusă a mijloacelor alternative de 
evaluare, în special în mediul rural;  
 -Evaluare uneori distorsionată în şcoli de nivel gimnazial 
(neconcordanţă între mediile de absolvire şi cele obţinute 
la tezele cu subiect unic), mai frecventă în mediul rural; 
-Formarea iniţială nu asigură o pregătire metodico-
ştiinţifică performantă a  cadrelor didactice debutante; 
-Existenţa a 20-30% dintre cadrele didactice din 
colectivele inspectate, care încă utilizează preponderent 
metode şi procedee clasice în activitatea de predare-
învăţare-evaluare; 
-Lipsa portofoliilor unor cadre didactice; 
-Dezinteres manifestat de unele cadre didactice faţă de 
materialele didactice prezentate pe suport electronic. 
   
       
 

Oportunităţi Ameninţări 
-Disponibilitate din partea cadrelor didactice pentru propria 
lor formare şi dezvoltare profesională şi sprijin acordat de  
instituţiile abilitate cu formarea continuă; 
-Alocarea sumelor necesare modernizării bazei materiale şi 

-Accesul inegal al unităţilor şcolare la mijloacele didactice 
moderne;  
-Rutina, conservatorismul şi starea de automulţumire; 
-Precaritatea pregătirii metodice iniţiale a cadrelor 
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dotării cu mijloace moderne de învăţământ; 
-Asigurarea calităţii şi eficienţei activităţilor metodice, 
psihopedagogice, de mentorat; 
-Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică la nivelul 
învăţământului preuniversitar; 
 

didactice; 
-Discontinuitatea unor politici educaţionale ale M.E.N. 
(planuri-cadru, programe, bacalaureat); 
-Costul, uneori ridicat, al formării profesionale oferit prin 
diferite programe; 
-Oferta de CDŞ-uri a unităţilor şcolare nu este suficient de 
diversificată şi nu  respectă întotdeauna  opţiunile elevilor,  
ci  rezolvă anumite probleme de  încadrare a profesorilor.  

ASPECTE SEMNIFICATIVE ALE ACTIVITĂŢII CADRELOR    DIDACTICE PE NIVELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL ŞI LICEAL 
Analiza SWOT   -   ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL 

ASPECTE SEMNIFICATIVE 
 Cadrele didactice inspectate şi-au desfăşurat activitatea pe baza planificărilor, din care rezultă concordanţa între 
competenţe, conţinuturi şi tehnici de evaluare. 

Puncte tari Puncte slabe 

 -Încadrarea în sistem a cadrelor didactice calificate şi în 
curs de calificare; 
- Număr mare de cadre didactice titulare, cu grade 
didactice I şi II; 
- În mediul urban nu există cadre didactice necalificate; 
-Existenţa metodiştilor, membrilor consiliului 
consultativ, evaluatorilor de manuale şi mentorilor; 
aceştia sunt riguros selectaţi, fiind reprezentativi la nivel 
de judeţ; 
-Receptivitatea profesorilor în realizarea olimpiadelor şi 
a concursurilor şcolare;  
-Număr mare de elevi participanţi şi premianţi la 
concursurile şi olimpiadele şcolare; 
-Schimbarea atitudinii cadrului didactic faţă de actul 
didactic în sine şi preocuparea acestora  pentru 
dezvoltarea bazei materiale; 
-Existenţa cabinetelor de matematică în unităţile şcolare 
din mediul urban, rural şi dotarea cu un minim necesar, 
atât prin eforturi proprii cât şi din fonduri 
guvernamentale şi locale ; 
-Exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea 
programelor, în pregătirea suplimentară a elevilor, în 
vederea obţinerii unor rezultate bune şi foarte bune la 
examene şi concursuri şcolare; 
-Existenţa în unele unităţi şcolare a materialelor 
promoţionale pentru oferta educaţională (oferta CDŞ); 
-Utilizarea unor strategii didactice moderne, diverse, 
activ-participative, diferenţiate, stimulative pentru 
învăţare, adecvate stilurilor de învăţare ale elevilor; 
-Planificările calendaristice şi proiectele pe unităţi de 
învăţare sunt corect întocmite, conform metodologiei de 
planificare a activităţilor didactice; 
-Stimularea şi punerea în valoare a elevilor capabili de 
performanţe superioare prin metode specifice; 
valorificarea eficientă a potenţialului activităţilor pe 
grupe de elevi. 

-Insuficienta utilizare a cabinetelor şi a   materialului 
didactic; 
 -Lipsa dotării minimale a unităţilor şcolare din mediul 
rural, pentru flux informaţional eficient; 
-Planificarea inadecvată, în unele situaţii, a resurselor 
de timp; 
-Nu toate cadrele didactice au capacitatea de a aplica, în 
practică, cunoştinţele metodice dobândite: apar  
dificultăţi în aplicarea metodelor/strategiilor de predare 
adecvate particularităţilor de vârstă sau nivelului de 
cunoştinţe al elevilor; 
-În unele cazuri se observă reţinere faţă de utilizarea 
metodelor active-participative; se remarcă focalizarea 
pe conţinuturi/cunoştinţe, nu pe competenţe; 
-Interesul scăzut pentru identificarea, selecţia şi 
promovarea elevilor cu CES; supraevaluarea elevilor 
din clasele terminale în ideea „ajutării” acestora pentru 
pasul următor ; 
-Diseminarea defectuoasă a informaţiei intra şi 
interinstituţional prin cercurile metodice; 
-Tendinţe conservatoare la nivelul strategiilor didactice 
în special în mediul rural; 
-Reticenţă în ceea ce priveşte utilizarea calculatorului în 
cazul unora dintre cadrele didactice. 
 
 

Oportunităţi Ameninţări 
-Revizuirea programelor şcolare la gimnaziu; 
-Deschiderea către operarea pe calculator; 
-Existenţa  multiplelor posibilităţi de informare; 
-Utilizarea programului AEL şi diversificarea soft-urilor 
educaţionale; 
-Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului 
didactic prin multiple forme de perfecţionare; 
-Implementarea strategiilor privind descentralizarea 
învăţământului, asigurarea calităţii în învăţământ; 
-Întocmirea de proiecte eligibile  de dotare a şcolilor . 
 

-Lipsa unor prevederi specifice în legislaţia şcolară care 
să permită atenţionarea/sancţionarea cadrelor didactice 
dezinteresate faţă de propria dezvoltare profesională; 
-Creşterea ratei abandonului şcolar; 
-Slaba motivaţie financiară a cadrelor didactice; 
-Lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă, 
manifestată în unele colective de cadre didactice; 
-Riscul disponibilizării unui număr mare de cadre 
didactice titulare în învăţământul rural în perspectiva 
comasărilor de unităţi şcolare şi a evoluţiei 
demografice. 
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 Pregătirea elevilor în vederea evaluării externe ("Bacalaureat","Evaluare Naţională") s-a realizat prin întreaga 
activitate desfăşurată în şcoală la nivelul familiarizării elevilor cu diversitatea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare, 
precum şi prin pregătirea cadrelor didactice cu scopul aplicării metodelor şi instrumentelor de evaluare. 
 S-a reuşit ca, la nivelul judeţului, să se acopere necesarul de profesori de specialitate cu gradele I, II, definitivat. 
EXEMPLE  DE BUNĂ  PRACTICĂ 
 Majoritatea profesorilor debutanţi, a celor cu gradul didactic definitiv dar şi câţiva profesori cu gradele didactice 
I şi II, au participat la cursurile organizate prin intermediul Casei Corpului Didactic Brăila. 
 Crearea unor teste standardizate şi a unor auxiliare de pregătire pentru "Evaluarea Naţională" şi pentru 
"Bacalaureat". 
  Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu” , Colegiul Naţional “Gh.M.Murgoci” , Şcoala cu clase I-VIII  “Fănuş 
Neagu” , Şcoala cu clase I-VIII  “Mihai Eminescu”- sunt unităţi şcolare ale căror cadre au avut o permanentă preocupare 
pentru pregătirea elevilor în vederea participării la olimpiade şi concursuri şcolare. 
 Realizarea gratuită de către o parte a profesorilor a pregătirilor suplimentare cu elevii pentru obţinerea 
rezultatelor bune la examenele naţionale. 
 Următoarele unităţi şcolare au contribuit în mod deosebit la promovarea imaginii învăţământului brăilean, prin 
obţinerea unor rezultate deosebite,  atât prin pregătirea elevilor pentru concursurile de şcolare, cât şi prin modul 
impecabil de organizare al acestora: 
- Şcoala cu clase I-VIII  “Fănuş Neagu” , 
- Şcoala cu clase I-VIII  “Mihai Eminescu”, 
- Şcoala cu clase I-VIII  “Ion Creangă”, 
- Colegiul Naţional “Gh.M.Murgoci”, 
- Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu”, 
- Colegiul Economic “Ion Ghica”. 
 Implicarea unui mare număr de cadre didactice în organizarea şi desfăşurarea concursurilor locale de 
matematică. 
REZULTATE LA EXAMENELE NAŢIONALE 
EVALUAREA NAŢIONALĂ 
MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR  DE PREGĂTIRE PENTRU  EVALUAREA NAŢIONALĂ 
Despre examenul "Evaluare Naţională"- 2014 s-au organizat diverse activităţi metodice împreună cu profesorii ce predau 
disciplina matematică încă din luna decembrie, în cadrul cercurilor metodice organizate la nivel judeţean. 
Modele pentru subiectele "Evaluării Naţionale"- 2014 la matematică, modele tip PISA, au fost analizate de către 
profesorii de matematică, precizându-se avantajele si dezavantajele acestora. 
Conţinuturile din programa pentru acest examen au fost analizate de către profesorii de matematică, au fost precizate 
elevilor la orele de curs.Elevii şi părinţii acestora au fost informaţi din timp despre perioada în care se va desfăşura acest 
examen şi despre modul de organizare, prin intermediul şedinţelor cu părinţii. 
Pe parcursul anului şcolar 2013-2014, inspectorul de specialitate a efectuat o serie de inspecţii de specialitate.Profesorii 
care aveau în încadrare şi clasa a VIII-a, au fost verificaţi, în mod special.Obiectivele acestor inspecţii vizau următoarele 
aspecte:  
- stadiul parcurgerii materiei; 
- ritmicitatea notării; 
- calitatea procesului de predare-învăţare-evaluare; 
- stabilirea nivelului de pregătire a elevilor.    
Portofoliile profesorilor de matematică au fost realizate în proporţie de 80%, fiecare cadru didactic deţinea o situaţie a 
prezenţei  pentru orele de pregătire şi a tematicii orelor de pregătire suplimentară. 
La fiecare clasă a VIII- a inspectată existau testări iniţiale, cu bareme de evaluare, cu rezultate obţinute şi cu măsurile 
ameliorative luate de către cadrul didactic respectiv. Subiectele propuse la testările predictive dar şi la cele sumative, au 
fost concepute modelului postat pe site-ul www.edu.ro, în luna octombrie a anului 2011, astfel încât elevii să fie 
familiarizaţi cu structura acestuia. 
În perioada martie-mai au avut loc 2 simulari ale probei la matematică pentru examenul de "Evaluare Naţională", 
2014.Au fost postate pe serverul ftp://ftp1.isjbraila.ro cinci modele de variante, câte una pentru fiecare zi în care s-a 
desfăşurat proba de simulare.Aceste variante au fost concepute de către un colectiv de profesori metodişti, selecţia finală 
făcându-se de către inspectorul de specialitate. 
Recomandările propuse de către inspectorul de specialitate au fost primite cu receptivitate de profesorii inspectaţi şi de 
directorii unităţilor şcolare care au obţinut procente mici la simularea examenului de "Evaluare Naţională", 2014, proba 
de matematică. 
ORGANIZAREA "EVALUĂRII NAŢIONALE", 2014 
"Evaluarea Naţională", la nivelul judeţului Brăila s-a organizat şi desfăşurat în conformitate cu Metodologia de 
organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII- a. 
Proba de matematică s-a desfăşurat în data de 25.06.2013.Organizarea acestei probe a respectat metodologia în vigoare. 
Din punct de vedere al organizării, proba s-a desfăşurat fără incidente neplăcute sau cu încălcarea metodologiei în 
vigoare.  
În ziua probei, varianta de subiect a fost ridicată de la fiecare centru de comunicare în timp util de către preşedinte şi un 
membru al comisiei.Subiectul a fost structurat conform modelelor afişate de M.E.N..Materia a fost cea din programa de 
examen. 
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Gradul de dificultate al subiectelor a fost mediu.Baremul de notare a permis, relativ uşor, obţinerea mediei de 
promovare.Lucrările au fost evaluate de către două cadre didactice, în săli separate, în două centre de evaluare.La 
evaluarea tezelor nu au fost înregistrate diferenţe mai mari de 1 punct între evaluările celor două cadre didactice. 
Majoritatea elevilor au dat răspunsuri corecte la itemii de la subiectul I, dificultăţile întâmpinate s-au întâlnit la aflarea 
distanţei de la un punct la o dreaptă (itemul 1, subiectul III) şi la determinarea distanţei parcursă de către albină(itemul 2, 
subiectul III). 
Punctele tari întâlnite în evaluarea lucrărilor elevilor au fost: 
- cunoaşterea şi aplicarea corectă a operaţiilor cu numere naturale şi ordinea efectuării operaţiilor cu numere reale; 
- calcularea corectă a probabilităţii unui eveniment; 
- calcularea unghiului dintre o dreaptă şi un plan; 
- interpretarea corectă a datelor dintr-un tabel; 
- desenarea corectă a piramidei triunghiulare regulate; 
- calcularea corectă a ariilor laterale ale corpurilor din spaţiu.  
Punctele slabe întâlnite în evaluarea lucrărilor elevilor au fost: 
- transpunerea în limbaj matematic a datelor unei probleme şi rezolvarea sistemului format; 
- reprezentarea grafică a funcţiei; 
- scrierea incorectă a coordonatelor unui punct, încurcând abscisa cu ordonata; 
- nestăpînirea aplicabilităţii teoriei matematice în practică. 
BACALAUREAT  
Organizarea Bacalaureatului s-a realizat conform Ordinului M.E.C.T.S nr. 4799/31.08.2010. În aceste condiţii, s-au 
stabilit procedura de organizare şi desfăşurare a bacalaureatului, modalitatea de transmitere a tuturor informaţiilor 
publice, calendarul examenului, planificarea deplasării inspectorilor de specialitate din Comisia Judeţeană,  pentru 
monitorizarea desfăşurării activităţii comisiilor din centrele de exaen şi evaluare. 
Examenul de Bacalaureat , sesiunea iunie- iulie 2014, s-a organizat în 6 centre de examen şi 2 centre de evaluare. 
REZULTATE BACALAUREAT MATEMATICĂ SESIUNEA IUNIE-IULIE 2014 
Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: Nr. elevi 
reusiti <5 5 - 5.99 

Zi 1513 
1491 

(98,55%) 22 (1,45%) 1 (0,07%) 
169 

(11,33%) 
99 

(58,58%) 
70 

(41,42%) 
1321 

(88,6%) 

Seral 19 
12 

(63,16%) 7 (36,84%) 0 (0%) 3 (25%) 3 (100%) 0 (0%) 9 (75%) 
Frecvență 

redusă 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
1 

(100%) 

TOTAL 1533 
1504 

(98,11%) 29 (1,89%) 1 (0,07%) 
172 

(11,44%) 
102 

(59,3%) 
70 

(40,7%) 
1331 

(88,5%) 
În urma contestaţiilor nu au fost înregistrate diferenţe mai mari de 1,50 puncte ceea ce reflectă că evaluarea s- a făcut 
într-un mod cât se poate de corect. 
Arondarea elevilor s-a efectuat conform Metodologiei, respectând numărul minim de candidaţi, respectiv de 250 de 
absolvenţi la fiecare Centru de Examen, iar pentru Centrul de Evaluare un număr de 750, astfel a rezultat un număr de 6 
Centre de Examen şi 2 Centre Zonale de Evaluare. 
Membrii comisiilor de examen/evaluare au fost instruiţi şi atenţionaţi asupra responsabilităţilor ce le revin, conform 
proceselor- verbale încheiate la aceste instruiri. La rândul lor, aceştia au instruit supraveghetorii şi profesorii evaluatori în 
centre. La şedinţa de instruire a membrilor comisiilor din Centrele de Examen ,  s-a accentuat prevederea din Regulament 
conform căreia este interzisă strângerea oricăror tipuri de fonduri de la elevi/părinţi, încălcarea acestor dispoziţii urmând 
a fi sancţionată conform Statutului personalului didactic sau Codului penal, după caz. 
Nu au existat subiecte în limbile minorităţilor naţionale.  
Organizarea sălilor de examen, accesul şi repartizarea în săli a supraveghetorilor şi a candidaţilor s-a desfăşurat fără 
incidente. Sălile de examen au fost dotate cu camere web de supraveghere a candidaţilor. 
Candidaţii au fost instruiţi de către profesorii supraveghetori pentru conformarea la prevederile Metodologiei în fiecare 
sală de examen şi prin afişarea pe uşa sălii a acestor norme. 
Candidaţii au fost legitimaţi la intrarea în Centrele de Examen şi repartizaţi pe săli conform listelor afişate, interzicându-
se intrarea în sala de examen cu materiale care ar fi putut conduce la fraudă. 
De menţionat că procente scăzute s- au înregistrat în mod special la grupurile şcolare şi ele reprezintă promovabilitatea 
seriei curente. Pe ansamblu, procentele au crescut faţă de anul trecut situându-ne la nivel naţional pe locul I. 
REZULTATE DEFINITIVAT 2014 

Nume şi prenume Notă probă scrisă 
Media 
notelor la 
inspecţii 

Şcoala de provenienţă 

ALIMAN I.OANA 6,15 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BORDEI 
VERDE 
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BACIU MIHAELA 3,60 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
VICTORIA 

DOBRANIS N.CIPRIAN IULIAN 9,15 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
BĂRĂGANUL 

BALTA MIRELA 8,20 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
ULMU  

PERIANU V.RODICA VASILICA NEPREZENTAT 9,50 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
ULMU 

RADU MADALINA 8,20 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
CIOCILE 

VLĂSCEANU I.VALI 5,90 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
ULMU 

VASILE AMALIA 8 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
MĂGURENI 

REZULTATE TITULARIZARE 2014 
NUME PRENUME 

NOTA EX. 
NOTA 
REPARTIZARE DISCIPLINA 

CHIVU        VOICHITA 7,05 7,66 MATEMATICĂ 
GANEA  SIMONA 8,85 9,01 MATEMATICĂ 
IOAN ALIN CRISTIAN 7,10 7,82 MATEMATICĂ 
UJICA CATALINA 7,75 8,06 MATEMATICĂ 
PITULICE MONICA 8,25 8,68 MATEMATICĂ 
VASILE AMALIA 7,80 8,35 MATEMATICĂ 
VLĂSCEANU VALI 7 7,73 MATEMATICĂ 
CURCA LIGIA MARIANA 5,95 6,83                                                                                                                                                  MATEMATICĂ 
NECULAE MARIANA 7,75 8,31 MATEMATICĂ 
BALTA MIRELA 6,80 7,60 MATEMATICĂ 
BACIU MIHAELA 6,85 7,63 MATEMATICĂ 
DUMITRU RĂZVAN ŞTEFAN 7,05 7,78 MATEMATICĂ 
ION ADELINA 7,45 8,08 MATEMATICĂ 
LAZARESCU  VALERICA 8,30 8,66 MATEMATICĂ 

BROASCA TACHE MARIAN  7,60 8,07 MATEMATICĂ 
NICOARĂ VERONICA 6 6,87 MATEMATICĂ 
STERIE MARINELA 7,25 7,93 MATEMATICĂ 
MARIN ŞTEFAN 3,15 - MATEMATICĂ 
OPREA  ADRIAN 3   
REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 
Activitatea de performanţă a vizat pregătirea elevilor pentru Olimpiadele şcolare la matematică. În urma rezultatelor 
următorii elevi ai njudeţului Brăila au fost la faza naţională a Olimpiadei  de matematică:  
NR. 

CRT. 
NUMELE ŞI 

PRENUMELE 
CLASA ŞCOALA DE  

PROVENIENŢĂ 
PUNCTAJ LOC PROFESOR 

1 MOGODEANU 
CLAUDIU 

V C.N.G.M.M. 20 I BOICESCU NAZELI 

2 BADEA D.F. 
ANDRADA-

GEORGIANA 

V C.N.N.B 18 II DANIILESCU GABRIEL 

3 FILIP OCTAV V ŞC.GIM.F.NEAGU 17 III TILINCĂ DANIELA 
4 POPESCU A.M 

MARIA 
VI C.N.N.B 14 I BOTEA  VIOREL 

5 DIMA IOAN VI ŞC.GIM.F.NEAGU 11,5 II TILINCĂ DANIELA 
6 ENE DARIA VI C.N.G.M.M. 11 III BOICESCU NAZELI 
7 LIPAN 

DRAGOŞ 
VII ŞC.GIM.F.NEAGU 21 I DAMIAN MARIUS 

8 IGNAT 
MARIUS 

VII C.N.N.B. 12 II BOTEA  VIOREL 
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9 PÎRLITU 
IRINA 

ANDREEA 

VII ŞC.GIM.A.I.CUZA 12 II IANCU MARINA 

10 ORLEA 
ALEXANDRA 

VII ŞC.GIM.F.NEAGU 11 III TILINCĂ DANIELA 

11 VLAD 
MIRUNA  

VIII C.N.N.B 22 I DANIELESCU IULIAN 

12 MOISE 
GABRIEL 

VIII ŞC.GIM.M.EMINESCU 21 II FRÂNCU NICOLAE 

13 ENACHE 
M.OANA 
MARIA  

VIII C.N.N.B 19 III SLOBODEANU SIMONA 

14 NEACŞU 
I.RĂZVAN 

IX C.N.N.B 15,5 I DANIILESCU  GABRIEL 

15 TERENTE 
C.G.IRINA 

MARIA 

IX C.N.N.B 14 II DANIILESCU  GABRIEL 

16 MEIROŞU 
F.RAREŞ 
CĂTĂLIN 

IX C.N.N.B 11 III DANIILESCU  GABRIEL 

17 ORLEA 
MARTINA 

X CNGMM 18 I COVACI  DANIELA 

18 BARBU 
MIRCEA  
ANDREI 

X C.N.N.B 16,5 II DANIILESCU GABRIEL 

19 GÎDIUŢĂ 
T.TEODORA 

X C.N.N.B 7,5 III DANIILESCU GABRIEL 

20 POPA 
A.ANDREEA 

MARIA 

XI C.N.N.B 21 I BOTEA  V. 

21 MUŞAT 
C.ALIN 

GABRIEL 

XI C.N.N.B 20 II BOTEA  V. 

22 CRESTEZ 
M.C.PAUL 

MIHAI 

XI C.N.N.B 11 III BOTEA  V. 

23 TOMA 
I.THEODOR 

XII C.N.N.B 14 I DANIILESCU G. 

24 SORA 
T.A.CORNEL 

XII C.N.N.B 7,5 II DANIILESCU G. 

25 SOCA 
P.MIRELA 

XII C.N.N.B 5,5 III DANIILESCU G. 

Şi la etapa naţională a Concursul National de Matematica Aplicata " Adolf Haimovici" 
Concursul National de Matematica Aplicata " Adolf Haimovici" 
Nr.crt. Nume şi prenume 

elev 
Clasa Punctaj Profesorul 

îndrumător 
Unitatea  
şcolară 

Profil 

1. CIOCHINĂ EMILIA a IX-a 14 p ALEXE 
GHEORGHE 

CNGMM Ştiinţele 
naturii 

2. DRAGU MARIUS 
ALIN 

a IX-a 14 p ALEXE 
GHEORGHE 

CNGMM Ştiinţele 
naturii 

3. CHIRIŢĂ LILIANA a X-a 22p DAMIAN 
VALENTIN 

LICEUL 
DE ARTA 

Vocaţional 
(Uman) 

4. DIBLEA DANIELA a X-a 20p DAMIAN 
VALENTIN 

LICEUL 
DE ARTA 

Vocaţional 
(Uman) 

5. CROITORU ALINA a X-a 15p DAMIAN 
VALENTIN 

LICEUL 
DE ARTA 

Vocaţional 
(Uman) 

6. LAZĂR MARIA a X-a 14p CIUCĂ RODICA CNAA Ştiinţele 
naturii 

7. SCARLAT 
NICOLETA 

a-XI-a 15 p ALEXE 
GHEORGHE 

CNGMM Ştiinţe sociale 
(2h/s) 

8. DAMACHE 
CRISTINA 

a-XI-a 14 p ALEXE 
GHEORGHE 

CNGMM Ştiinţe sociale 
(2h/s) 

9. KIRILOV P. a-XI-a 15p DUMITRU CEIG Economic 



208 
 

LAURENŢIU CIPRIAN servicii 
10. KIRILOV P. 

FLORIN 
a-XI-a 14p DUMITRU 

CIPRIAN 
CEIG Economic 

servicii 
11. LĂZĂRICĂ A.F. 

ANDREEA DIANA 
a-XII-a 14,5 ANTOHE 

CARMEN 
CNNB Ştiinţele 

naturii 
12. IORDACHE 

DĂNUŢA 
a-XII-a 14 HARET 

DANIELA 
CNAA Ştiinţele 

naturii 
13. SANDU GIANINA a-XII-a 14 TEODORESCU 

MĂDĂLINA 
LICEUL 

PEDAGOGIC 
Ştiinţele 
naturii 

14. BACIU I.MARIANA a-XII-a 14p BARDAHAN 
CORINA 

CEIG Economic 
servicii 

15. PISICĂ N.LIVIU 
IOAN 

a-XII-a 14p BARDAHAN 
CORINA 

CEIG Economic 
servicii 

16. ZAINEA TEODORA a-XII-a 25p ANTOHE 
VALERIAN 

LICEUL 
PEDAGOGIC 

Pedagogic 
(uman) 

-Concursul interdisciplinar de limba şi literatura română şi matematică "+ POEZIE"; 
- Concursul interjudeţean de matematică şi informatică "  Grigore Moisil "- Urziceni; 
- Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Mihoc"- Slobozia; 
- Concursul Naţional de matematică "Tehnici matematice"- Râmnicu Vâlcea; 
- Concursul interjudeţean de matematică "Victor Vâlcovici"; 
- Concursul de matematică "  Alexandru Myller"- Iaşi; 
- Concursurile judeţene : "Epsilon", "Rural Math", " ALPHA MATH";                       
- Concursul Naţional "  Evaluare în Educaţie  " unde am avut participanţi la etapa finală. 
-Concursul European de Matematică Aplicată Cangurul unde am obţinut următoarele premii: MirunaVlad tabără la Straja 
judeţul Hunedoara. 
-Concursul Lumina Math-rezultate, premii şi tabere(interne şi internaţionale ) 
-Concursul Naţional “Viitorii Olimpici” unde la etapa finală am obţinut următoarele premii: 
Premiul I- Grecu Stelian prof. Stănică Nicolae 
Olimpiada de Matematică 
Etapa pe şcoală s-a organizat  în luna  ianuarie 2014, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, având ca nivel de adresare 
elevii din clasele V-XII. Subiectele au fost elaborate  de membrii catedrei de matematică din fiecare şcoală.Rezultatele 
obţinute s-au păstrat la dosarul catedrei de matematică. În funcţie de punctajul obţinut, fiecare şcoală a desemnat 
participanţii la etapa locală a olimpiadei. 
Etapa locală s-a desfăşurat sâmbătă 9 februarie 2014 în fiecare unitate şcolară. Au participat un număr de aproximativ 
1000 de elevi  reprezentând clasele V-XII. Anul acesta olimpiada s-a adresat şi elevilor care provin din licee tehnice, cu 
subiecte specifice programei (M2). 
Etapa judeţeană s-a desfăşurat sâmbătă 9 martie 2014 la Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu”,Brăila, pentru elevii din 
clasele VII-XII calificaţi în urma etapei locale, la Liceul Tehnologic „D.Neniţescu”. 
pentru elevii din clasele V-VI, la  iar pentru M2 Concursul Naţional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”la Liceul 
Tehnologic „Ed.Nicolau”. 
Etapa naţională  
Rezultatele elevilor braileni la Olimpiada de Matematica -faza nationala: 
1.Badea Andreea Georgiana cl.V , C.N.N.B. 21 p , Argint SSMR  
2.Filip Octav Cristian cl. V, Şc.Gim.F.NEAGU 16,5 p Bronz SSMR 
3.Popescu Maria cl. VI, C.N.N.B. 13 p 
4.Lipan Dragoş cl. VII, Şc.Gim.F.NEAGU 14,5 p 
5.Tatomir Alex cl.VIII , C.N.N.B. 14 p , Argint SSMR 
6.Moise Gabriel cl.VIII, Şc.Gim. M.Eminescu 9,5 p Bronz SSMR 
7.Terente irina Maria cl.IX , C.N.N.B. 18 p , Bronz SSMR 
8.Barbu Mircea Andrei cl.X , C.N.N.B. 10 p , Bronz SSMR 
SOLUŢII PENTRU OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 
 Monitorizarea eficientă a pregătirii elevilor pentru evaluarea naţională şi pentru examenul de bacalaureat; 
 Reconsiderarea necesităţii organizării cercurilor metodice (fiecare cerc metodic să realizeze la final un produs 
finit în domeniul matematicii, produs care să poată fi utilizat de profesorii de matematică în activitatea curentă cu elevii); 
 Eficientizarea activităţii profesorilor metodişti şi a profesorilor din Consiliul Consultativ; 
 Identificarea, formarea şi dezvoltarea în fiecare şcoala unde există profesori debutanţi, a mentorilor pentru 
stagiatură; 
 Organizarea de seminarii de informaţie cu profesorii de matematică participanţi la formare continuă . 
 
LIMBI MODERNE 
1.Încadrarea cu personal didactic : 
Nr Disciplina TOTAL :   321 
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crt  TITULARI  SUPLINITORI 
CALIFICAŢI  

SUPLINITORI  
NECALIFICAŢI 

PENSIONARI   

1 Limba  
franceză 

99 28 1 3 127 

2 Limba 
engleză 

134 39 1 5 179 

3 Limba  
germană 

7 1 - 3 11 

4 Limba rusă 2 - - 2 4 
2. Date statistice privind încadrarea la Discipline din aria curriculară „LIMBI MODERNE”  
Limba  engleză 

Nr. cadre didactice Nr. norme  didactice 
Titulari 125 Titulari 128,47 
Suplinitori calificaţi 40 Suplinitori calificaţi 36,92 
Suplinitori necalificaţi 1 Suplinitori necalificaţi 1,22 
Plata cu ora/cumul 6 Plata cu ora/cumul 2,51 
Total  157 Total  169,12 
Limba  germană 

Nr. cadre didactice Nr. norme  didactice 
Titulari 7 Titulari 6,41 
Suplinitori calificaţi 2 Suplinitori calificaţi 1 
Suplinitori necalificaţi - Suplinitori necalificaţi - 
Plata cu ora/cumul 3 Plata cu ora/cumul 1,77 
Total  12  9,18 
Limba franceză 

Nr. cadre didactice Nr. norme  didactice 
Titulari 99 Titulari 91,94 
Suplinitori calificaţi 28 Suplinitori calificaţi 26,10 
Suplinitori necalificaţi 1 Suplinitori necalificaţi 1,2 
Plata cu ora/cumul 3 Plata cu ora/cumul 26,69 
Total  131 Total  145,93 
Limba  rusă 

Nr. cadre didactice Nr. norme  didactice 
Titulari 2 Titulari 0,88 
Suplinitori calificaţi - Suplinitori calificaţi - 
Suplinitori necalificaţi - Suplinitori necalificaţi - 
Plata cu ora/cumul 2 Plata cu ora/cumul 0,22 
Total  4 Total  1,1 
3.Clase  cu predare  Intensiv  anul şcolar  2013 -2014 
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9 2
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9 
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7 
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4 1
1
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3,
5 

1
0
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3 7
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4 1
1
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3 8
4 

3 9
3 

3 9
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Total  1178 
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4. CONSILIUL CONSULTATIV 
Limba  engleză 
Nr  crt Numele şi prenumele Grad 

did. 
Unitatea  şcolară 

1.  PIRON DANA I Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” 
2.  CONDREA  MARIANA I Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” 
3.  PERIANU  STELUŢA I Şcoala Gimnazială „Vădeni” 
4.  OPRESCU  DANA I Colegiul Naţional  „G.M.Murgoci” 
5.  MOCANU ROMEO I Colegiul Naţional  „G.M.Murgoci” 
6.  DELIGHIOSU  LAURA II Colegiul Naţional  „A.Aslan” 
7.  MOCANU  LUMINIŢA I Colegiul Naţional  „N.Bălcescu” 
8.  MARIN  CARMEN I Şcoala Gimnazială „ M.Eminescu” 

Limba  germană 
Nr  crt Numele şi prenumele Grad 

did. 
Unitatea  şcolară 

1.  Pîrlog Carmen I Col. Naţ. „N Bălcescu” 
2.  Badea  Tatiana I Col. Naţ.” G.M.Murgoci” 
3.  Ţîru   Camelia I Lic. Teh. „Măxineni” 

 
Limba  franceză 
Nr  crt Numele şi prenumele Grad 

did. 
Unitatea  şcolară 

1.  COLESCU ALINA I Colegiul Naţional  „ A. Aslan” 

2.  ZLĂVOG  IOANA II Şcoala Gimnazială ” M.Dragomir” 

3.  PETRE  DANIELA I Şcoala Gimnazială ” A.I.Cuza” 

4.  HORVAT  OANA II Şcoala Gimnazială ”Tufeşti” 

5.  GHEORGHIU  ELEONORA I Liceul   Pedagogic  „D.P.Perpessicius” 

6.  STUPARIU IONICA I Liceul  Teoretic  „N.Iorga” 
7.  NAZÂRU TEODORINA I Liceul  Teoretic  „P.Cerna”  

8.  SPIRIDON MIRCIA I Colegiul Naţional  „N.Bălcescu” 

9.  ILIE  OTILIA I  Liceul   Pedagogic  „D.P.Perpessicius” 

Limba  rusă 
Nr  crt Numele şi prenumele Grad 

did. 
Unitatea  şcolară 
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1.  Chirsanov  Mihai I Şc Gimn.  „A.S.Puşkin” 
2.  Suvac  Aurel I Colegiul  Economic  „I.Ghica „ 
3.  Jipa  Feodosia I Liceul Teoretic  „M.Sebastian” 

5. Corpul  de  profesori  metodişti 
Limba  engleză 
Numele şi prenumele Unitatea şcolară Gr   did  
Ene Magdalena Col.Teh.  “E  Nicolau “ I 
Mocanu Mădălina Lic. de Artă „H.Darclee”  I 
Atanasiu  Virgil Lic.  Teor.  “N Iorga” I 
Mocanu Luminiţa Col.Nat.  “N.Bălcescu” I 
Dumitriu  Ana Maria Şcoala Gimn.  “Ion  Băncilă” I 
Teodoru Otilia Şc.Gimn.Radu Tudoran I 
Lipan  Anca LPS Braila I 
Ciurea  Monica Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila I 
Piron Dana Liceul Pedagogic “D.P.Perpessicius” I 
Limba  germană 

 
Numele şi prenumele Unitatea şcolară Gr   did  
Pirlog  Carmen  Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila I 
Limba  franceză 
Numele şi prenumele Unitatea şcolară 
Grama Vasilica Şcoala Gimnazială “D     .Cantemir” 
Zlăvog Ioana Școala Gimnazială “Mihu Dragomir” 
Petre  Daniela Sc Gimn.,,AL.I.CUZA’’ 
Gheorghiu Eleonora Liceul pedagogic ”D.P.Perpessicius”, Brăila 

ColescuAlina Colegiul Naţional  ,,A.Aslan,, 
Ichim  Georgiana Liceul Teoretic “Mihail Sebastian” Brăila 
BolovanCici Şc Gimn.” A Pann” 
Drâmbu Steluţa Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu”   
Tudorache Luminiţa Şcoala Gimnazială “M.Eminescu” 
Limba  rusă 
Numele  şi prenumele Unitatea  Şcolară 
Ştefan Maria Şc. Gimn  A.S.Puşkin 
6. ANALIZA INSPECŢIEI ŞCOLARE 
Statistica  privind inspecţia şcolară  
NR  
CRT 

DISCIPLINA  NR  CADRE  
DIDACTICE  
INSPECTATE 

Gr 1 Gr1 Gr 1 Gr2 Gr2 Gr 2 def def Rodis  
Ic1 Ic2 Sustiner

ea  lucrarii  
Ic1 Ic2 I speciala Note de 

10 
Note sub 
10 

1 Limba   
engleză 

68 7 7 5 3 9 5 20 4 note  de  
9 

8 

2 Limba  
franceză 

38 - 2 2 4 12 8 6 4 6 

3 Limba  
germană 

2       - - 1 

4 Limba  rusă - - - -- - - - - - - 
În cadrul inspecţiilor   au fost  urmărite următoarele aspecte :     
1.  Aspecte generale ale curriculumului:  
 organizarea instruirii pe baza competenţelor; 
 utilizarea raţională a conţinuturilor pentru atingerea competenţelor vizate; 
 proiectarea instruirii – macroproiectare şi microproiectare (pe unităţi de învăţare); 
 construirea sistemelor şi instrumentelor eficiente de evaluare; 
 îmbinarea curriculumului nucleu (partea obligatorie) cu aceea a curiculumului aprofundat (extins) de către profesori, 

mai ales la clasele cu rezultate modeste şi elevi mai slabi. 
2. Aspecte generale ale pregătirii lecţiei : planificare-proiectare,documentare, strategii (mijloace, metode şi procedee). 
Cadrele  didactice  au  respectat  cerinţele prevăzute  în cadrul metodologiei  de  specialitate în vigoare,   în planificarea  
calendaristică  şi  anuală a documentelor de proiectare a unităţilor  de învăţare. Se folosec  metode  şi procedee moderne, 
precum  şi  un vast suport  didactic auxiliar, mai ales  în mediu  urban. 
3.Activitatea cu elevii în timpul lecţiei, cuprinde acţiunile de proiectare- conducere - coordonare, control şi monitorizare, 
ce implică resurse şi colaboratori (elevii), într-o desfăşurare logică şi cronologică de la momentul organizatoric, 
dezvoltarea interesului pentru activitate, formularea obiectivelor, raportarea acestora la strategii (mijloace, procedee şi 
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metode), reactualizarea cunoştinţelor, participarea şi implicarea elevilor, utilizarea tablei în mod optim, tehnici de lucru 
(a imaginilor, a fişelor), utilizarea manualelor şi modalităţile de a-i implica pe elevi în folosirea manualului, munca 
independentă, fixarea, autoevaluarea, evaluarea şi notarea. 
4.Aspectele profesionale: se ramarcă stăpânirea conţinutului predat, rigoarea ştiinţifică, structura, esenţializarea, 
schematizarea; urmărirea şi dozarea raportului formativ-informativ şi teoretico-practic în lecţie,capacitatea de 
comunicare, de reglare şi autoreglare, implicare, creativitate,  relaţia cu elevii a profesorilor, formularea şi utilizarea 
concluziilor şi aprecierilor obiective, echilibru, calm, stăpânire de sine, ş.a. 
Inspecţia specială  a fost centrată pe obiectivele specifice acestui tip de inspecţie: activitatea didactică , activitatea 
extracurriculară. 
Inspecţiile de specialitate: au urmărit strategiile curente de instruire şi evaluare, modul de pregătire al elevilor şi 
profesorilor pentru lecţii, integrarea materialelor şi mijloacelor didactice în lecţie, utilarea şi folosirea cabinetelor de  
limbi moderne. 
Instrumentele utilizate în inspecţia şcolară 
- Evaluarea documentelor şcolare (planificările calendaristice, proiecte ale unităţilor de învăţare, portofoliile cadrelor 
didactice, caietele elevilor,  teste elaborate de profesorii de limbi moderne, dovezile progresului  înregistrat de elevi); 
- Situaţiile statistice cu rezultatele la examene, teste şi concursuri şcolare; 
- Interviul cu elevii; 
- Interviul cu cadrele didactice; 
- Fişele de observare a lecţiilor. 
- Asistenţele la orele de curs. 
 
 
Analiza , interpretarea şi constatările activităţii de inspectie , îndrumare şi control 
În urma activităţii de inspecţie, îndrumare şi control se constată că profesorii asistaţi posedă un nivel bun de pregătire 
metodică şi ştiintifică, o documentare corespunzătoare, adaptatarea lecţiilor şi specificului elevilor, în general o bună 
selectare şi sistematizare a informaţiei şi conţinutului. 
De asemenea, se constată ca cei mai multi dintre profesori stăpânesc tehnica proiectării şi planificării conform 
programelor şcolare şi metodologiei, iar în ceea ce priveşte modul de acţiune, cei mai mulţi aleg strategii şi metode 
potrivite şi eficiente, realizând o succesiune logică a momentelor lecţiei, densitate şi ritm, caracter practic-aplicativ, 
corelaţii interdisciplinare, efecte  educative, sarcini diverse şi diferenţiate de învaţare, teme de lucru bine alese şi 
dimensionate . 
La o parte dintre cei asistaţi se impune realizarea mai atentă a proiectării materiei (cu atenţie la cerinţele impuse de către 
o unitate de învaţare), selectarea conţinuturilor în funcţie de numărul de ore alocate predării şi învăţării pe an şcolar, 
realizarea unui raport optim între verificare-predare, între aspectele informative-formative ale predării şi învăţării prin 
diversificarea metodelor şi adaptarea la clasă şi la nivelul de vârstă şi de atingere a unor standarde de către elevi, 
utilizarea şi valorificarea eficientă a materialelor auxiliare şi a mijloacelor de învăţământ.  
Referitor la aspectele evaluative, se constată că se realizează de către cei asistaţi în forme, modalităţi şi eficienţă diferită , 
impunându-se o rigoare mai mare în aplicarea tehnicilor de evaluare, în întocmirea şi elaborarea itemilor pentru teste, în 
corectitudinea  acordării notelor , respectarea  ritmicităţii acesteia, respectarea ierarhiilor.  
În ceea ce priveşte relaţia profesor-elev, şi modul de acţiune a profesorului, acestia pun, cel mai adesea,în centrul 
atenţiei,elevul. Se constată că toate cadrele asistate promovează un raport adecvat, stăpânind cu reală personalitate clasa 
şi elevii, îmbinând activitătile frontale cu cele individuale, încurajând participarea elevilor şi stimularea interesului, 
imprimându-se încurajarea independenţei şi originalitaţii, a cooperării şi spiritului de echipă, autocontrolul şi echilibrul 
permanent în acţiunea profesorului. Se impune  o atenuare a situaţiilor de conflict  între   elevi si  cadrele  didactice.               
Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 
La limbile  moderne  în cadrul inspecţiilor efectuate, s-a urmărit indeaproape nivelul atingerii standardelor de către elevi. 
S-a concluzionat faptul ca elevii se ridică la nivelul standardelor impuse de programele şcolare, ei au capacităţi de citit – 
înţeles, vorbit, acultat şi scris. Pot să rezolve diferite tipuri de exerciţii, pot emite păreri personale şi pot să poarte un 
dialog în situaţii reale de viaţă, pe teme date, în funcţie de nivelul de studiu al fiecărei clase (pe nivele de învăţământ). 
Sunt spontani, se comportă în conformitate cu vârsta pe care o au si îşi asumă responsabilităţi in rezolvarea sarcinilor de 
lucru, în multe cazuri, reuşind să lucreze în echipă. 
 Aspecte pozitive : 
Pentru anul şcolar 2013-2014, este de remarcat : 
1. existenţa în toate unităţile şcolare a documentelor de planificare ; 
2. proiectarea activităţilor şi interesul crescut pentru creativitate în conceperea lecţiilor 
3. formularea corectă a obiectivelor operaţionale şi urmărirea realizării acestora,corelaţia între obiectivele 

operaţionale şi componentele actului didactic; 
4. cea mai mare parte a lecţiilor s-a remarcat prin rigurozitate ştiinţifică ; 
5. diversificarea strategiilor didactice şi de evaluare; 
6. utilizarea criteriilor de evaluare în mai bune condiţii; 
7. interesul crescut pentru amenajarea cabinetelor de limbi străine sau pentru achiziţionarea unor materiale  

didactice actualizate, moderne,utile. 
8. buna participare a profesorilor de limbi moderne  la activităţile de formare continuă organizate la nivelul 

judeţului Brăila; 
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9. implicarea unui  număr destul de mare  de  cadre  didactice la  olimpiada  de  limba franceză  precum  şi 
participarea  unui  număr  mare  de  elevi la diferite  concursuri  în specialitate 

Aspecte negative: 
1. pregătirea destul de superficială pentru ore a unor profesori debutanţi  mai ales în mediul rural; 
2. nu toţi profesorii utilizează corect criteriile de evaluare şi ritmic; 
3. pregătirile pentru examenele naţionale nu se realizează în mod constant în toate unităţile de învăţământ; 
4. materialul didactic nu este în unele şcoli la un nivel minim pentru o desfăşurare normală a orelor de limbi 

moderne (în mediul rural); 
5. nu peste tot opţionalele sunt bine pregătite şi susţinute. 
6. o parte din elevii de liceu nu au manuale şi  elevii  sunt   obligaţi să -şi achiziţioneze manuale; 
7. se apelează în mod curent  la dictarea conţinuturilor sau se foloseşte în exces prelegerea-mai ales la clasele 

liceale ; 
8. nu există interes din partea unor profesori cu experienţă pentru modernizarea metodelor de predare-învăţare ; 
9. nu există interes din partea unor profesori pentru cunoaşterea lucrărilor de specialitate nou apărute; 
10. un interes mai scăzut din partea profesorilor pentru activitatea de performanţă; 
11. refuzul sistematic al unor profesori de a participa, în calitate de asistent sau evaluator, la diversele examene sau 

simulări; 
12. este de remarcat “dezechilibrarea balantei” la încadrare, în favoarea limbii engleze; 
Propuneri de remediere a aspectelor negative: 
-în vederea ameliorării pregătirii pentru ore a profesorilor debutanţi şi suplinitorilor calificaţi şi necalificaţi se  are  în 
vedere  organizarea   cursurilor  de” Didactica disciplinei-limba modernă ”, prin CCD         
- Consilierea  elevilor  spre  o mai bună moticare în ceea ce  priveşte examenul  de  bacalaureat, respectiv  înscrierea  la  
examenul  pentru obţinerea  certificatelor  DELF şi  DALF 
-se va acorda consiliere profesorilor de limbi moderne în vederea întocmirii riguroase a programelor de opţional şi a 
criteriilor de evaluare   
7. Perfecţionarea cadrelor didactice  
Inspectorul  şcolar  prof.  Dorina  Boldeanu  a  organizat  în parteneriat  cu Center for International Training and 
Examinations (CITE), in 27 martie  2014 un seminar în cadrul programului national Gateway to ELT, în urma  căruia  
profesorii  participanţi au  primit  adeverinţe de  participare. 
Analiza nevoilor educaţionale şi de formare  
Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui plan managerial. Deşi anumite nevoi pot 
apărea pe parcursul procesului, este important ca pregătirea planificată să abordeze nevoile deja identificate. 
Analiza S.W.O.T.: 
Puncte tari: 
- Numărul mare de cadre didactice calificate; 
- Numărul mare de cadre didactice titulare cu gradele didactice I si II;  
- Reuşita la examenul de bacalaureat;  
- Număr destul de mare de absolventi care aleg profesia de dascăl; 
- Manifestarea unui interes deosebit pentru angrenarea şcolii în proiecte internaţionale; 
- Existenţa bibliotecii şi a fondului de carte şcolară în unităţile şcolare; 
- Preocuparea profesorilor în dezvoltarea bazei materiale; 
- Exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor, în pregătirea suplimentară a elevilor; 
- Implicarea în actul decizional a unui numar cât mai mare de cadre didactice:profesori metodişti in număr suficient; 
- O colaborare eficienta cu familia, privită ca principal partener educaţional. 
Puncte slabe: 
- Neimplicarea unor cadre didactice în actul decizional şi educaţional; 
- Uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic existent în şcoli; 
- Neinformarea despre participarea cadrelor didactice la stagiile de formare; 
- Neinformarea 
-Refuzul categoric al catorva  cadre  didactice  de a  participa la diferite  activităţi  şcolare  şi extraşcolare . 
- Cultivarea sentimentului neputinţei – „nu se poate altfel / nu se poate mai mult în condiţiile actuale”. 
Oportuniţăti: 
- Posibilitatea implicării în programe de cooperare naţionale şi internaţionale; 
- Creşterea calităţii parteneriatului şcolar 
- Continuarea dotării cu mijloace moderne de învăţământ; 
- Completarea fondului de carte din biblioteci . 
-în vederea stimulării interesului profesorilor pentru cunoaşterea lucrărilor de specialitate, precum şi a materialelor 
didactice auxiliare, s-au desfăşurat, în cadrul activităţilor metodice, întâlniri cu reprezentanţii editurilor la date special 
prevăzute în acest sens; 
  -profesorii care predau limba engleză şi  franceză au participat la activităţi diverse de dezvoltare profesională, atât la 
nivelul judeţului, cât şi la nivel regional şi naţional. 
CURSURI  ORGANIZATE LA NIVELUL JUDEŢULUI  BRĂILA: 
Activitatea de perfecţionare metodico-ştiintifică a cadrelor didactice de specialitate s-a desfăşurat în conformitate cu 
metodologia formării continue, atât la nivelul catedrelor sau Comisiilor metodice din fiecare unitate şcolară cât şi la nivel 
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judeţean prin consfătuiri şi cercuri pedagogice. Consfătuirile au fost organizate după participarea la Consfătuirile 
naţionale pe discipline de la Bucureşti, septembrie 2013. Cercurile pedagogice s-au desfăşurat conform programarii  şi 
tematicii anunţate. Tematica activităţilor a vizat: 
a) cunoaşterea de către cadrele didactice a documentelor şcolare şi a planurilor-cadru, utilizarea ghidurilor metodologice 
elaborate de C.N.E.E., precum şi a tuturor materialelor bibliografice valoroase; 
b) problematica de actualitate în domeniu sub cele doua aspecte: teoretic-informativ şi practico-aplicativ; 
c) cunoaşterea cerinţelor CECRL (Cadrul European Comun de Referinţă) pentru predarea limbilor străine, cerinţe bazate 
pe dezvoltarea celor 4 competenţe : receptare orală şi scrisă şi producere orală şi scrisă şi a noilor programe şcolare şi 
planuri cadru; 
d) oferirea unor modele de planificări şi de proiectare a activităţii didactice utile, mai ales, profesorilor debutanţi. 

 Activitatea de formare continuă a fost realizată de o echipă de 21  profesori metodişti pentru limbi moderne, 
care au efectuat inspecţii curente şi speciale cadrelor didactice înscrise la o formă de perfecţionare.  

 În  data de  27.06- 3.07-2014,  s –au organizat  cursuri de  instruire în vederea  susţinerii examenlor  de 
Titularizare şi Definitivat pentru  profesorii care  predau  limba  franceză  şi  limba  engleză  

1. Participare  numeroasă  a  cadrelor didactice  la   cursurilor  de  formare ; 
2. Au  fost  organizate  seminarii în parteneriat   cu Centrul de    carte  străină  Sitka  Alaska 
3. Pe  perioada  de  vacanţă  profesorii s+au înscris    şi au  participat la  cursul  de formare  realizat de Europe 

Direct. 
Valorificarea inspecţiei şcolare de către inspectorul de specialitate 
În cadrul activităţii de îndrumare şi control desfăţurată  în şcoli au fost  urmărite modalităţile şi măsura în care cadrele 
didactice transpun elementele reformei din planul normativ - teoretic  în cel al activităţilor didactice desfăşurate cu elevii.  
Calitatea activităţii de predare învăţare a fost apreciată in funcţie de cunoaşterea componenţei curriculare în domeniul 
specialităţii, aplicarea noilor programe şcolare, utilizarea strategiilor didactice activ - participative, valorificarea 
resurselor formativ - educative ale lecţiilor, statutul disciplinelor opţionale în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii, 
sistemul de evaluare. S-a observat respectarea de câtre majoritatea profesorilor a noilor cerinţe de proiectare didactică, 
mai ales in ceea ce priveşte planificarea calendaristică. Notarea este ritmică, nu în toate cazurile, şi in concordanţă cu 
nivelul de pregătire a elevilor. Profesorii inspectaţi de către Inspectorul de specialitate şi de profesorii metodişti de limba 
franceză, engleză au primit calificative corespunzătoare. 
Propuneri pentru eficientizarea inspectiei şcolare şi  propuneri de activităţi de  monitorizare şi consiliere în scopul 
îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivel naţional , regional , judeţean: 
 îmbunătăţirea actului de predare-învăţare de la clasa prin activităţi de pregătire metodico ştiintifică la nivelul 

comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice, şi la cursuri de formare organizate prin CCD sau alte instituţii 
abilitate, în special a tinerilor profesori sau a celor ce au ajuns pe catedrele de limbi moderne prin pretransfer din 
învăţământul pre-primar sau primar; 

 corelarea predării cu cerinţele CECRL, prin formarea celor 4 competenţe: înţelegere - ascultat şi citit şi producere - 
vorbit şi scris ; 

 diversificarea metodelor de predare şi a mijloacelor folosite în vederea stimulării interesului elevilor pentru limbile 
străine; 

 dotarea sălilor de limbi moderne cu aparate audio-video pentru a se insista pe înţelegerea mesajelor orale şi folosirea 
înregistrărilor, astfel încât elevii sa înţeleagă mesajele transmise de vorbitori nativi; 

 asigurarea unei cât mai bune pregătiri a elevilor pentru concursurile şcolare, olimpiade, examene naţionale prin 
stabilirea unor programe de lucru suplimentar cu aceştia; 

 selecţie riguroasă a elevilor care vor participa la olimpiadele şi concursurile şcolare; 
 disponibilitate sporită a cadrelor didactice faţă de nou şi de schimbare; 
 să se pună accent pe competenţe, obiective şi finalităţi. 
 monitorizarea  concursurilor  şcolare 
 vizite  de  monitorizare pentru  profesorii care  vor susţine examenele  naţionale definitivat  şi titularizare 
 vizite  de monitorizare a unor  focus  grupuri pe baza   numărului  de  elevi înscrişi pentru  proba  de  limbă  străină. 
Propuneri  de  cursuri de  formare: 
 curs formare în  inspecţia   şcolară pentru  profesorii metodişti debutanţi 
 curs metode  moderne  de predare  limbi străine 
 curs  formare  -instruire  în vederea obţinerii  certificatelor internaţionale  de  limbi moderne 
 participarea cadrelor didactice cu 3-5 ani vechime la stagii de formare organizate de I.S.J. prin C.C.D.  
8. Cercurile  Pedagogice  
LIMBA ENGLEZĂ  
Cerc nr.1 -18 ianuarie 2014, ora 9.30  
Școala Gimnazială ”Fănuș Neagu” Brăila  
1.A new course – a new teaching solution -prof. gr. I Atanasiu Virgil  
2.Creative teaching in the digital era -prof. gr. def. Țăpârluie Alina  
3.Creative activities using motivating material in teaching English – prezentare PowerPoint -prof. gr. def. Cuclea 
Maria  
Responsabili cerc:  
-prof. gr. I Ene Magdalena, Colegiul Tehnic ”Ed. Nicolau” Brăila  
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-prof. gr. did. I Crăciun Mariana, Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci” Brăila  
Diseminare curs formare individuală Scarborough, Anglia (iunie 2013) – ”language and methodology for teachers of 
English – A blended approach” – prof. gr. II Caplea Mariana  
Moderator: prof. gr I Boldeanu Dorina  
Cercul nr. 2 -16 noiembrie 2013, ora 9.00  
Școala Gimnazială ”I. Băncilă” Brăila  
1.Dialogues for classroom use -prof. gr. I Dumitriu Ana Maria  
2.Lecție demonstrativă -prof. gr. I Ion Lucia  
3.A new course – a new teaching solution -prof. gr. I Atanasiu Virgil  
4.New perspectives for admission to intensive and biligual classes -prof. gr. I Atanasiu Virgil  
5.Teaching 0 and 1st grade - prof. gr. I Marin Carmen  
Responsabili cerc:  
-prof. gr. I Mocanu Mădălina, Liceul de Arte ”H. Darclee” Brăila  
-prof. gr. I Munteanu Silvia, Liceul Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila  
Moderator: inspector școlar, prof. gr I Boldeanu Dorina  
Nivel LICEAL LIMBA ENGLEZĂ  
Limba engleză (liceu)  
25 noiembrie 2013, ora 15.00, Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”  
1.Enjoy Grammar Through Music: Demo  
prof gr. did. I Anca Ispas  
2.Teaching Grammar Through Technology. Book Presentation.  
prof. gr. did. I Virgil Atanasiu  
3.Graffitti Today. Vandalism or Art. Public Speaking  
Daniela Pâslaru, prof gr did.I  
4. Remembering Shakespeare  
Monica Radulescu; prof gr. did.I  
Responsabil cerc:  
-Prof. Mocanu Luminiţa gr. did I, Col. Naţ .”N Bălcescu “  
-Prof. Romeo Mocanu gr did. I, Col. Naţ” Gh. M. Murgoci“  
Moderator: Inspector Şcolar prof. Dorina Boldeanu, gr did. I  
Dl  prof. metodist Virgil  Atanasiu  nu a  mai  prezentat la nicio activitate  materialul  propus, acesta urmând  să  fie  
transmis doar electronic  profesorilor  de  limba  engleză. 
 LIMBA ENGLEZĂ  
1 - 8 martie 2014, Olimpiada de Limba engleză, Faza Judeţeană, Liceul Pedagogic D.P.Perpessicius, organizatori: 
prof. Condrea Mariana, prof. Munteanu Silvia, prof.Piron Dana, prof. Cucu Lavinia. Participă toate unităţile şcolare din 
municipiul şi judeţul Brăila.  
Faza Naţională 7- 11 aprilie 2014. Organizatori Isj Brăila şi MEN 
Nr total  elevi 
participanţi 

Categoria  A  Categoria  B 

231 IX X XI XII X XI XII 
48 47 42 35 28 24 7 

 172 59 
 

JUDETE ELEVI 
Alba 5 
arad  5 
Argeş 4 
Bacău 3 
Bihor 5 

Bistriţa Năsăud 4 

Botoşani 6 
Brăila 7 
Braşov 6 
Bucureşti 36 
Buzău 5 
Călăraşi 4 
Caraş Severin 5 
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Cluj 6 
Constanţa 6 
Covasna 4 
Dâmboviţa 4 
Dolj 4 
Galaţi 6 
Giurgiu 3 
Gorj 6 
Harghita 4 
Hunedoara 4 
Ialomiţa 4 
iasi  6 
Ilfov 1 
Maramureş 4 
Mehedinţi 3 
Mureş 4 
Neamţ 7 
Olt 6 
Prahova 5 
Sălaj 5 
satu  mare  4 
Sibiu 6 
Suceava 6 
Teleorman 5 
Timiş 6 
Tulcea 4 
Vâlcea 5 
Vaslui 5 
Vrancea 3 
TOTAL 231 
PROGRAMUL OLIMPIADEI  NAȚIONALE  DE  LIMBA  ENGLEZĂ 
7-11  APRILIE  2014, BRĂILA 
DATA  ELEVII  

PARTICIPANŢI 
Ora 

               ACŢIUNEA LOCUL DE  DESFĂŞURARE 
 

Luni  
7.04.14 

12- 15,00 Sosirea  participanţilor 
 

CĂMINE  PROGRAMATE 

 16,00-18,00 DESCHIDEREA   
-Discursuri  Oficialităţi  
-Program  Artistic- 40 minâţ 
-Şedintă de lucru cu profesorii 
însoţitori  

Sala  TINERETULUI 

 18,30-19,30 CINA Cantine 
Marţi  
8.04.14 

7.30-8.30 
9,00-9,30 

 Micul dejun 
Accesul   elevilor  în săli 

Cantine 
Colegiul Naţional  G.M.Murgoci 

 10,00-13,00 Desfăşurarea  probei scrise Pe  durata  probei  scrise, profesorii  însoţitori vor  
avea program liber intre orele  10-12.30 

 13,30-14,30 Prânzul Profesorii  vor  însoţi  elevii  la  cantinele  celor  
două internate 

 15,30-18,30 Vizitare Centrul Vechi al 
Oraşului 
Casa  Nica  Petre 

Elevii participanti împreună cu prof. însoţitori şi  
ghidaţi de profesorii locali viziteză  centrul 
oraşului 



217 
 

 19,15-20,00 Cina 
Miercuri 
9.04.14 

7.3- 8.30 
9,00-9,50 

Micul dejun 
Proba  de  listening 

 

 10,00-10,45 Pauză  
 11,00- 13,00 Proba  de Speaking  
 13,00-14,30 Prânz Profesorii  însoţesc  echipajele 
 14,30 16,00 Proba  de Speaking  
 16,00- 18,00 Plimbare pe  Vasul  BORCEA 

pe  Dunăre 
 

 18,30-19,30 Cina Profesorii  însoţesc  echipajele 
Joi 
10.04.2014 

7.30- 8.30 
 
9,00-11,30 

Mic dejun 
Program liber : elevii  şi 
profesorii  însoţitori    vizitează  
oraşul . 

Cantine 
Participă  elevii şi  profesorii  însoţitori , profesori  
locali 

 11.45-12.15 
 
12.15 
 
13,00-14,00 

Elevii primesc feed- back cu 
caracter general 
Afişarea rezultatelor înainte de 
contestaţii 
Prânzul 

Profesorii  însoţesc  elevii participanţi 

 14,30-16,00  Vizualizarea lucrărilor şi 
depunerea contestaţiilor 

 

 20,00 CINA  FESTIVĂ     
Participă  totţi elevii  
Cina  se va desfăşura în cadrul Cantinei  de  la  Colegiul  Tehnic  Edmond  Nicolau. 
   
 

VINERI 
11.04.2014 

7.30-8.30                    Mic dejun 
Ora  10        FESTIVITATEA  DE  PREMIERE                            
Ora 12.30 – 13 – packed lunch       pt. elevi şi prof. 
însoţitori            PLECAREA  echipelor 

Cantine 
Sala Tineretului 

LIMBA GERMANĂ  
Limba germană modernă (gimnaziu şi liceu)  
16 noiembrie 2013, ora 9.00, Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci” Brăila  
1. Workshop: Calibrarea evaluării la examenele naționale și concursuri școlare -prof. dr. Pîrlog Carmen – Colegiul 
Național ”N. Bălcescu” Brăila  
2.Prezentarea pe tema predării limbii germane bilingual, în sistem C.L.I.L.: ”Physik und Deutsch” -prof. gr. I Badea 
Tatiana, Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci” Brăila  
Responsabili cerc:  
-prof. dr. Pîrlog Carmen – Colegiul Național ”N. Bălcescu” Brăila  
-prof. deb. Gîtlan Luiza, Liceul Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila  
Moderator: inspector școlar, prof. gr I Boldeanu Dorina 
LIMBA RUSĂ  
Limba rusă modernă (gimnaziu şi liceu)  
5 decembrie 2013, ora 14.30, Școala Gimnazială ”A. S. Pușkin” Brăila  
1.Lecție demonstrativă, clasa a III-a. Susținerea unui moment artistic -prof. gr. I Jipa Rubanov Fedosia  
Responsabili cerc:  
-prof. gr. I Chirsanov Mihai  
Moderator: inspector școlar, prof. gr I Boldeanu Dorina 
LIMBA GERMANĂ  
22 februarie 2014, Olimpiada de Limba Germană, Colegiul Naţional N.Bălcescu, profesor organizator Pîrlog Carmen  
22 mai 2014, Festival de Teatru în limba germană, Colegiul Naţional „N.Bălcescu”, organizator prof. Pîrlog Carmen; 
Colaboratori prof. Badea Tatiana, prof. Ţîru Camelia, prof. Neagu Luiza, prof. Coman Eugenia. Participă toate unităţile 
şcolare din municipiul şi judeţul Brăila. Participă toate unităţile şcolare din municipiul şi judeţul Brăila.  
LIMBA RUSĂ  
22 februarie 2014, Olimpiada de Limba Rusă Faza Judeţeană, Şcoala Gimnazială A.S.Puşkin, organizatori : prof. 
Jipa Feodosia Rubanov, prof.Ştefan Maria,prof. Chirsanov Mihai, prof. Suvac Aurel. Participă toate unităţile şcolare din 
municipiul şi judeţul Brăila.  
23 mai 2014, ora 10,00 Lecţie demonstrativă susţinută de prof. Ştefan Maria  
LIMBA FRANCEZĂ  
16 noiembrie 2013, ora 10.00, Liceul de Arte ”H. Darclee” Brăila  
1. Metode moderne de evaluare -prof. gr. II Avram Veronica  
2.Lecție demonstrativă: Recapitulare Verbul clasa a VII-a -prof. gr. II Avram Veronica  
3.Prezentare PowerPoint – ”Cle International” -prof. gr. I Coceanu 
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 4.”Sfaturi utile în preajma examenelor” (clasa a VIII-a) – referat -prof. gr. II Moumene Liliana  
Susținerea unor scurte momente artistice de către elevii de Liceul de Arte  
Responsabili cerc: 
-prof. gr. def. Carșote Florentina, Școala Gimnazială Însurăței  
-prof. gr. II Grama Vasilica, Școala Gimnazială ”D. Cantemir” Brăila  
Diseminare curs Comenius – ”Formation pour professeurs et formateurs de FLE” – Franța  
-prof. gr. def. Habără Mihaela Rodica, Școala Gimnazială Siliștea  
Diseminare curs Comenius – ”Formation pour professeurs et formateurs de FLE” – Franța  
-prof. gr. def. Linte Marionella, Școala Gimnazială ”M. Dragomir” Brăila  
Moderator: inspector școlar, prof. gr I Boldeanu Dorina 
LIMBA FRANCEZĂ  
01 noiembrie 2013, ora 14.30, Colegiul Naţional „Gheorghe M. Murgoci”  
1“Noi abordări ale învăţării imbii franceze” -prof. gr did. I Nicolae Rosana  
2.“Piesă de teatru”-adaptare după E. Ionesco -prof. gr did. II Iavorschi Ingrid  
3.Prezentare film -prof. Lefter Mihai  
4.”Examenul de suţinere a competenţelor lingvistice la limba franceză”: organizare şi desfăşurare, dificultăţi 
întâmpinate, modele de bună practică.  
Responsabil cerc:  
- prof. grad. did. I Stupariu Ionica, Liceul Teoretic“Nicolae Iorga”  
- prof. grad did. I Ilie Otilia, Liceul Pedagogic “D.P.Perpessicius”  
Diseminare curs Comenius- "Perfectionnement en langue, communication et civilisation"- prof .grad I Drâmbu 
Steluţa, Colegiul Naţional “N. Bǎlcescu"  
Moderator:  
Inspector Şcolar prof. gr did. IDorina Boldeanu 
LIMBA FRANCEZĂ  
15 -22 aprilie 2014, Olimpiada de Limba Franceză Faza Judeţeană, Liceul Pedagogic, prof. organizatori: prof. Hagiu 
Georgiana, prof. Gheorghiu Eleonora, prof. Ilie Otilia, prof. Poalelungi Marina. Participă toate unităţile şcolare din 
municipiul şi judeţul Brăila.  
20 martie 2014, Zilele Francofoniei-activităţi desfăşurate la nivelul catedrei în fiecare unitate şcolară de către profesorii 
de limba franceză  
9 . Recunoaşterea şi echivalarea certificatelor de competentă  lingvistică pentru proba C a examenului de 
bacalaureat 2014  - sesiunea  iunie – iulie 
Nr  crt Disciplina  Tipul  de  examinare Nivel  Nr  de  candidaţii 
1 LIMBA  ENGLEZĂ FCE C1 5 

B2 23 
CAE C1 36 

C2 12 
IELTS C1 4 

C2 4 
  toefl C1 1 
2 LIMBA  FRANCEZĂ DELF  1 
3 LIMBA  GERMANĂ ZD B1 1 
Analiza  rezultatelor  de  certificare  a  competenşelor lingvistice 
Se observă   faptul  că  majoritatea  elevilor  aleg  limba  engleză pentru  proba  C de  echivalare  a certificatelor  
internaţionale. 
10. SITUAŢIE STATISTICĂ ÎN URMA  CONCURSULUI DE DEFINITIVAT 2013 
Nr  crt  Disciplina 

 
Total  candidaţi  Note sub 8 Note  peste 8 Neprezentaţi  

1. Limba  Franceză 5 4 - 1 
2. Limba  Engleză 9 4 5 3 
3. Limba  rusă - - - - 
4.  Limba  germană - - - - 

11.SITUAŢIE  STATISTICĂ ÎN URMA  CONCURSULUI DE  TITULARIZARE  2013 
NR 

CRT  
Disciplina  Total  Note peste  7 Note  sub 7 

1. Limba Franceza 19 5 14 
2. Limba  Engleza 23 6 17 
3. Limba  Germana 1 - 1 
4. Limba Rusa - -   - 

12.Rezultatele  obţinute  la  olimpiada   faza  naţională 
Limba  Engleză 
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Nr. 
crt. 

Nume prenume 
elev 

Clasa / 
Categoria 

N/I/B 
Unitatea scolara Profesor  

Rezultat  obţinut la 
faza  NAŢIONALĂ 

1 Plăşoianu  Rareş  
Lucian  9A Colegiul Naţional „Gh. 

M. Murgoci” Oprescu  Dana 
95,11 

MENŢIUNE  

2 Stan  Laura  
Mihaela  10A Colegiul Naţional „Gh. 

M. Murgoci” Oprescu  Dana 92,53 
Mentiue 

3 Stroe  Miruna  10B Colegiul Naţional „Gh. 
M. Murgoci” Oprescu  Dana 93 

Premiul  III 
 Limba  Germană 

Nr. 
crt. 

Nume prenume 
elev 

Clasa / 
Categoria 

N/I/B 
Unitatea scolara Profesor  

Rezultat  obţinut la 
faza  NAŢIONALĂ 

1 Ion  Teodora X 
A2 

Colegiul Naţional „Gh. 
M. Murgoci” Badea  Tatiana 

PREMIUL I  

2 Gogu  Teodora XI 
B1 

Colegiul Naţional „Gh. 
M. Murgoci” Badea  Tatiana Premiul  II+ Proiect  

3 Ion  Teodora X 
A2 

Colegiul Naţional „Gh. 
M. Murgoci” Badea  Tatiana Mentiune 

+proiect  
Limba  Rusă 

Nr. 
crt. Nume prenume elev 

Clasa / 
Categoria 

N/I/B 
Unitatea scolara Profesor  

Rezultat  obţinut la 
faza  NAŢIONALĂ 

1 CEBAN 
ECATERINA IX+IV Lic.  Teor. P Cerna  Jipa Feodosia  

Rubanov 

 Menţiune  
 

2 LAZAR ANFISA XI+III Lic  Teor.  N Iorga Jipa Feodosia  
Rubanov 

Premiul I 

3 MILEA  DAVID IX+III Col. Naţ  A.Aslan Jipa Feodosia  
Rubanov 

Mentiune 

4 PROCOP  ANA IX+III Lic  Teor.  N Iorga Jipa Feodosia  
Rubanov 

Premiul  I 

5 ROTARU  
ALEXANDRU IX+IV Col. The  E  Nicolau Jipa Feodosia  

Rubanov 

Premiul  III 

Limba  franceză   

Nr. 
crt. 

Nume prenume 
elev 

Clasa / 
Categoria 

N/I/B 
Unitatea scolara Rezultat  Obţinut la 

faza  judeţeană Profesor  

1 Paun T. Irina 
Nicoleta 7/N Şcoala Gimnazială „Al.  I. 

Cuza” 96.50 Petre Daniela 

2 Tirlungeanu N. 
Anca Maria 8/N Colegiul Naţional „Gh. 

M. Murgoci” 92.25 Iavorschi Ingrid 

3 Epureanu I. Ana 
Maria 9/N Colegiul Naţional „Gh. 

M. Murgoci” 95.50 Lefter Mihai 

4 
Parlea N. 
Andreea 
Madalina 

9/I Colegiul  Naţional 
„Nicolae Bălcescu” 90.00 Drambu Steluta 

5 Radu C. Teodora 
Mihaela 10/N Colegiul Naţional „Gh. 

M. Murgoci” 99.00 Iavorschi Ingrid 

6 Iamandi M. 
Bianca Anamaria 11/N Colegiul Naţional „Gh. 

M. Murgoci” 86.75 Iavorschi Ingrid 

7 Bocu D. Raluca 
Nicoleta 11/I Colegiul  Naţional 

„Nicolae Bălcescu” 85.00 Spiridon Mircia 
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8 Flutur D. Mihaela 12/N Liceul Teoretic „N. Iorga” 86.00 Pastrama Tudorita 

9 Constantin I. 
Rodica Andreea 12/I Colegiul  Naţional 

„Nicolae Bălcescu” 89.50 Turcu Sebastian 

13. Analiza   rezultatelor  la  examenele  şi concursurile  şcolare 
În  general participarea  elevilor  la concursurile  şcolare  a  fost  destul de  numeroasă, dar  s -au  remarcat  următoarele  
aspecte  negative 
-  la unele  dintre  ele  costurile  au fost destul de  ridicate 
-  suprapunerea  momentului de desfaşurare  suprapus  cu  alte concursuri  şcolare   pentru  diferite  discipline. 
 La  examenul  de  verificare  a cunoştinţelor de limba  engleză  pentru  admiterea  în învăţământul  liceal  de  stat  pentru 
clasa  a IX a, cu  predare  în  regim BILINGV au  fost înscrişi 279  de elevi din care   au  fost: 
-3 elevi absenţi 
-51  elevi  nu au  promovat  
-225 elevi  au promovat  
Situaţia  participării  la etapa  judeţeană  pentru OLIMPIADA  LIMBI MODERNE 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
concursului 

Nr. de elevi 
Gimnaziu Liceal Total 

înscrişi prezenţi „Normal” „Intensiv”  

înscrişi prezenţi înscrişi prezenţi înscrişi prezenţi 

1. 

Olimpiada 
Judeţeană 
de limba 
engleză 

142 129 165 148 36 35 343 312 

2. 

Olimpiada 
Judeţeană 
de limba 
franceză 

48 43 44 43 8 7 100 93 

Situaţia statistică a participării elevilor la olimpiada de limba germană – etapa judeţeană 
Categoria A1: Categoria A2: Categoria A2: CategoriaB1j: Categoria B1: Categoria B2: 

19 elevi 11 elevi 8 elevi 1 elev 5 elevi 2 elevi 
 
Gimnaziu Liceu 
7 A1 15 elevi 10A2 1 elevi 
7A2 5 elevi 9 A2 7 elevi 
8A1 4 elevi 8 B1J 1 elevi 
8A2 6 elevi 11B1J 3 elevi 
  11B2A 1 elevi 
  12B1A 1 elevi 
  12B2A 1 elevi 
Limba  rusă 
Nivel  liceal Clasa  categoria Nr  elevi 

9 III 5 
9 IV 3 
10 IV 1 
11 III 3 
12 III 1 
12 IV 3 

14.Concursuri  organizate şi desfăşurate la  nivelul judeţului  Brăila: 
1. Concursul " Cangurul lingvist" 
2. Evaluare in educatie 
3. De ce să învăţ limbi străine 
4. Juvenes Translatores 
5. Winners  
6. Toate panzele sus 
7. Public  Speaking. 
8. Images d'imagination 
9. Jeunes Plumes Francophones 

Observatii : 
Limba  spaniolă  sau  limba  italiană  nu  sunt  studiate  în nici o  unitate  de  învăţământ  în  judeţul  Brăila. 
Limba  portugheză este studiată în cadrul  cursului opţional în cadrul unităţii  Şc Gimn. „Sf. Andrei” 
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FIZICĂ  
I.  OBIECTIVE 
1. Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare la disciplina fizică; 
2. Utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare. 
II.  ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 
Total 
 
 Nr. total profesori titulari Nr. total profesori  

suplinitori calificaţi 
Nr. total profesori  
suplinitori necalificaţi 

Nr. total 
profesori 
pensionari 

109 85 12 9 3 
III. ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 
III.1 CONSFĂTUIRI JUDEŢENE  
Consfătuirea la disciplina biologie s-a desfăşurat în data de 12 septembrie 2013 la Şcoala Gimnazială “C. S. Aldea”. Au 
fost transmise toate informaţiile primite la Consfătuirea naţională privind: structura anului şcolar; planurile cadru 
valabile; programele şcolare la disciplină şi pentru disciplinele opţionale; manuale şcolare valabile; bacalaureat – analiza 
examenului 2013, precizări pentru anul 2013 - 2014; analiza concursurilor desfăşurate în anul şcolar 2012-2013; precizări 
privind concursurile specifice pentru anul şcolar 2013-2014; organizarea preliminară a concursurilor pentru 2013-2014; 
pregătirea cadrelor didactice – direcţii de pregătire, model de planificare calendaristică, model de proiectare a unei unităţi 
de învăţare; organizarea cercurilor pedagogice şi planificarea activităţilor pentru primul semestru. Au fost reamintite 
modelele de subiecte pentru evaluarea iniţială a elevilor şi s-a precizat că notele obţinute pot fi trecute în catalog. 
III.2 CERCURI PEDAGOGICE 
Tema/Responsabil 
1. Concursul Judeţean de Fizică “Isaac Newton” – ediţia a VI-a, adresat elevilor de gimnaziu. 
2. Abilitarea profesorilor de fizică pentru valorificarea diagnozelor TIMSS şi PIRLS în cadrul proiectului “Un 
învăţământ performant bazat pe decizii fundamentate – Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind 
rezultatele învăţării” . 
Prof. Dr. Stroe Aurelia - Coegiul  Naţional “ N. Bălcescu” 
3. “Şcoala de vară de fizică” – o aprofundare creativă 
Prof. gr I Neicu Maria - Şcoala Gimnazială “ M. Eminescu”  
Colegiul Naţional “Ana Aslan” Brăila, 23.11.2013 
Olimpiada naţională de Fizică 

◦ Faza locală: 17 ianuarie 2014 –  
◦ Faza judeţeană: 15 februarie 2014 - Lic. Tehnologic “A. Saligny”  
◦ Faza naţională: 7-13 aprilie 2014, Cluj Napoca 

Olimpiada națională de Ştiinţe pentru Juniori  
 Faza judeţeană: 17 mai 2014 - Şcoala Gimnazială “Ion  Creangă” 

◦ Faza naţională: 4-8 august 2014, Alba-Iulia 
Olimpiada naţională Ştiinţele Pământului 
 Faza judeţeană: 8 martie 2014 - Liceul Teoretic “N. Iorga” 
 Faza naţională: 13-17 aprilie  2014, Focșani 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu 

◦ Faza judeţeană: până la 5 aprilie 2014 - Col. Naţional “N. Bălcescu” 
   Faza naţională: 16-17 mai  2014, Craiova1. Olimpiada de fizică 
Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică, 2014: 

◦ Faza judeţeană:  15 martie 2014 – Şcoala Gimnazială “M. Eminescu”  
◦ Faza naţională: 7-11 aprilie 2014, Buzău/Craiova 
◦ Faza internaţională: 1-12 august 2014, Suceava 

Național de Fizică “Evrika”  
◦  Faza naţională: 21-23 martie 2014, Col. Naţional “ Gh. M. Murgoci” BRĂILA  

Concursul național de chimie-fizică pentru elevii de gimnaziu “Impuls Perpetuum”  
◦ Faza judeţeană: 31 mai 2014 – Şcoala Gimnazială “C. S. Aldea”  

III. 3. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice 

Total 
inspecţii 

 
Grade didactice Inspecţii 

Curente  

Calificative 
acordate Inspecţii 

speciale 

Note acordate 

FB B 
S 

10 9 8 

6 Gradul I-II 
Definitivat 3 3 0 0 3 2 0 0 

III.4 Inspecţii de specialitate în vederea participării cadrelor didactice la concursul de titularizare în învăţământ 
Nr
crt 

Nivel de învăţământ Nr. cadre 
didactice 

Note acordate 
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inspectate 10 9 – 9.99 8 – 8.99 7 – 7.99 
 
1. 

 
Gimnazial  

 
5 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

IV.  OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  
IV.1. Olimpiada de fizică 
Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională Premii obţinute la etapa naţională 

173 13 
Premiul II, III,  
Medalie Aur 3, Medalie Argint 3, 
Medalie  Bronz 2 

 
Nr. Crt. Nume şi 

prenume 
Clasa Şcoala Profesor (la 

clasă) 
Profesor (la 

cerc) 
Premiul  
obtinut 

1.  Andrei Radu VIII 
Colegiul Naţional 
"Nicolae Bălcescu" Stroe Aurelia Stroe Aurelia Premiul III 

2.  Neacşu Răzvan IX 
Colegiul Naţional 
"Nicolae Bălcescu" Arici Liviu Arici Liviu Medalie Aur 

3.  Vârgolici Mihai VI 
Şcoala Gimnazială "Mihai 
Eminescu" Neicu Maria Neicu Maria Medalie  

Bronz 
4.  Popa Andreea 

Maria XI 
Colegiul Naţional 
"Nicolae Bălcescu" Cîrîc Nicu Arici Liviu Medalie 

Argint 
5.  Dinu Adrian VIII 

Şcoala Gimnazială "Mihai 
Eminescu" Neicu Maria Neicu Maria Medalie 

Argint 
6.  Ţigănoiu Maria 

Mihaela VIII 
Şcoala Gimnazială "Mihai 
Eminescu" Neicu Maria Neicu Maria Premiul II 

7.  Mihălceanu 
Cristian VI 

Şcoala Gimnazială "Mihai 
Eminescu" Neicu Maria Neicu Maria Medalie  

Bronz 
8.  Ignat Marius VII 

Colegiul Naţional 
"Nicolae Bălcescu" 

Mitache 
Gabriela 

Moraru 
Florin 

Medalie 
Argint 

IV.2. Concursul Naţional Evrika 
Participanţi etapa naţională Premii obţinute  

9 Premiul I- Ţigănoiu Maria Mihaela   
Mentiune- Andrei I. Radu 

IV.3. Olimpiada de Astronomie 
Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională Premii obţinute la etapa naţională 

12 5 Medalie Aur - Dimofte Mara 
Medalie Bronz - Andrei Radu 

IV.4. Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori 
Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională Premii obţinute la etapa naţională 

21 3 Premiul special - 1 
IV.5. Olimpiada  Ştiinţele Pământului 
Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională Premii obţinute la etapa naţională 

31 2 - 
IV.6. Concursul judeţean Isaac Newton – este un concurs local, care se adresează elevilor de gimnaziu, începând cu 
clasa a VI-a, cu scopul antrenării elevilor în competiţiile naționale specifice fizicii 
In anul școlar 2013-2014 la concurs au participat 190 elevi din 36 şcoli gimnaziale din municipiu şi judeţ.  
V. EXAMENUL DE BACALAUREAT  
Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la disciplina fizică, la nivel județean, membrii consiliului consultativ, au 
organizat două simulări, in concordanta cu modelele de subiecte publicate pe site-ul CENTRUL NAŢIONAL DE 
EVALUARE ŞI EXAMINARE. 
VI. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 
Toate activităţile cuprinse în programul C.C.D. au fost respectate, participarea cadrelor didactice fiind foarte bună. 
Temele au urmărit îmbunătăţirea procesului educaţional şi obţinerea unor rezultate cât mai bune de către elevii judeţului 
la examenele şi concursurile şcolare. 
În cadrul cercurilor metodice la disciplina fizică accentul a fost pus pe diseminarea modelelor de bune practici în 
activitatea didactică la disciplina ştiinţe ale naturii. Profesori cu o experienţă recunoscută la nivel judeţean au organizat şi 
pregătit activităţi de prezentare a curriculei la disciplina ştiinţe din ţări ale Uniunii Europene. Temele dezbătute în cadrul 
cercurilor metodice din acest an şcolar au fost: 
-Pregătirea elevilor de gimnaziu pentru performanţă  
-Pregătirea elevilor de liceu pentru examenul de bacalaureat 
-Bune practici în domeniul mobilităţilor individuale de formare continuă a cadrelor didactice 
-Rolul proiectelor europene in accesibilizarea fizicii in gimnaziu.  
VII. SOLUŢII PENTRU OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 
Utilizarea laboratorului de fizică; abordarea experimentului de laborator integrat în lecţii; 
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Valorificarea informaţiilor furnizate de evaluarea continuă a elevilor pentru stabilirea măsurilor ameliorative necesare; 
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor comisiilor metodice în şcoală; monitorizarea acestora; 
Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul cercurilor pedagogice şi analiza riguroasă a acestora; 
Abordarea unor teme de didactica specialităţii în cadrul cercurilor pedagogice; temele trebuie să vizeze atât pregătirea 
teoretică, dar şi aplicaţii practice propuse; organizarea de dezbateri pentru împărtăşirea experienţei personale a fiecărui 
profesor; 
Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, deschidere spre dezvoltare profesională; 
Manifestarea unei conduite auto-reflexive privind propria prestaţie didactică; conştientizarea că activitatea pedagogică 
este perfectibilă ; 
Pregătirea elevilor selecţionaţi pentru faza naţională a olimpiadei cu ajutorul echipelor de profesori, în cadrul cercului. 
 
INFORMATICĂ 
Puncte tari: 
 Planificările calendaristice sunt întocmite în conformitate cu programele şcolare în vigoare; 
  Conţinuturile propuse sunt în concordanţă cu programa şi cu potenţialul de învăţare al elevilor; 
  Pentru clasele I-VIII programele pentru disciplina informatică-opţional sunt avizate de ISJ, conţinuturile corespund 
nivelului elevilor şi îmbină conţinuturile de utilizare cu cele  de programare; 
 Lecţiile asistate s-au caracterizat prin rigoarea ştiinţifică a cunoştinţelor, prin esenţializarea şi sistematizarea 
noţiunilor predate; 
 Prin exemplele practice utilizate s-au realizat corelări intra şi interdisciplinare; 
 Orele asistate s-au desfăşurat în laboratoarele de informatică, profesorii alternând momentele de predare teoretică cu 
cele de lucru pe calculator; 
 În timpul orelor, între profesori şi elevi s-a creat un climat autentic de dialog şi de cooperare, o atmosferă de angajare 
socio-afectivă; 
 Implicarea permanentă a elevilor, angajarea lor în realizarea conţinutului formativ al lecţiilor; 
 În evaluare s-a urmărit atât nivelul de cunoştinţe cât şi deprinderile practice de lucru pe calculator; 
 Majoritatea profesorilor centrează demersul didactic pe elev şi conduc procesul de predare-învăţare astfel încât 
elevul să primească informaţia de bază şi apoi să dezvolte aplicaţii noi. 
 Cadrele didactice sunt permanent preocupate de buna funcţionare a calculatoarelor şi de existenţa softului necesar. 
Puncte slabe: 
 Adaptarea conţinuturilor la nivelul de pregătire şi înţelegere al elevilor; 
 Antrenarea elevilor în căutarea unor soluţii mai creative la problemele propuse, prin combinarea metodelor frontale 
cu cele individuale; 
 Accentuarea în orele de teorie a părţii de analiză a metodelor de rezolvare a problemelor, sarcina scrierii programelor 
transferându-se pentru orele de laborator; 
 Accentuarea aspectelor de analiză referitoare la optimalitatea algoritmilor şi realizarea de studii comparative între 
diferite metode de rezolvare a aceleiaşi probleme; 
 Selectarea mai atentă a temelor pentru aplicaţiile practice prezentate astfel încât să fie atractive, adaptate nivelului de 
înţelegere a elevilor şi să aibă caracter interdisciplinar; 
 Valorificarea şi valorizarea răspunsurilor elevilor; 
 Utilizarea în cadrul orelor de laborator a lucrului diferenţiat pe grupe organizate pe nivele de pregătire 
 
DISCIPLINE TEHNICE 
I. OBIECTIVELE SPECIFICE  
Curriculum 
1. OOppttiimmiizzaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  ccoooorrddoonnaarree,,  ccoonnttrrooll,,  eevvaalluuaarree  llaa  nniivveell  jjuuddeeţţeeaann--  ddiisscciipplliinnee  tteehhnniiccee 
2.  Asigurarea calităţii procesului  de predare- învaţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea realizării 
standardelor, a promovării unui învăţământ centrat  pe elev , care evidenţiază capacităţile creative, competenţe de 
transfer şi adecvarea cunoştinţelor în contexte noi. 
3. Utilizarea eficientă a cabinetelor, laboratoarelor, echipamentelor 
4. Asigurarea condiţiilor pentru buna desfăşurare a examenelor de certificare a competenţelor profesionale în vederea 
obţinerii rezultatelor foarte bune 
5. Organizarea şi desfăşurarea  olimpiadelor şi concursurilor profesionale 
Activitatea educativă 
1. Diminuarea eşecului şcolar. Reducerea (până la eliminare) a numărului de elevi neşcolarizaţi 
2. Elaborarea şi planificarea tematicii pentru inspecţiile de specialitate, altele decât cele din graficul unic de control al ISJ 
3. Ridicarea la un nivel calitativ superior a  inspecţiei şcolare şi dezvoltarea caracterului ei de îndrumare 
4. Consilierea şi sprijinirea profesorilor debutanţi pentru a-şi forma şi construi un stil de ctivitate eficient 
5. Aprecierea standardelor educaţionale atinse de către elevi (la toate formele de învăţământ) ca efect ale activităţii 
cadrelor didactice, concordanţa între evaluarea internă şi evaluarea externă 
Resurse umane 
1. Încadrarea unităţilor şcolare cu personal didactic de predare calificat. 
2. Perfecţionarea cadrelor didactice prin susţinerea definitivatului şi  a  gradelor  didactice 
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Resurse materiale, financiare, informaţionale 
1.Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale şi dezvoltarea acestora în vederea creşterii eficienţei educaţiei în 
acord cu schimbările sociale şi standardele de viaţă specifice societăţii democratice 
II. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCATIONAL IN Î.P.T. 
Chiar dacă la nivelul judeţului Brăila, există suficiente unităţi de învăţământ profesional şi tehnic, cu spaţii dotate 
corespunzător pentru formarea elevilor, insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi de către părinţii 
acestora a tendinţelor de pe piaţa muncii se reflectă asupra opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în 
continuare mai solicitate, în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul tehnic, chiar dacă cererea de locuri de 
muncă în domeniu depăşeşte cu mult oferta actuală. 
Pe de altă parte situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului acestora faţa 
de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru 
parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) reprezintă, de asemenea, o ameninţare pentru nerealizarea 
planului de şcolarizare propus pentru învăţământul profesional şi tehnic. 
În unele unităţi şcolare situate în zone defavorizate, din cartiere mărginaşe, se întâmpină probleme deosebite în iniţierea 
şi mentinerea legăturii cu comunitatea, fiind necesară intensificarea eforturilor făcute de şcoala pentru a-şi sprijini elevii 
în continuarea studiilor. 
Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor 
tehnologii la toate nivelurile învăţământului preuniversitar. Sprijinul M.E.N. acordat  unităţilor şcolare în sensul predării-
învăţării asistate de calculator reprezintă indiscutabil un punct forte în această direcţie. În plus, posibilitatea reală a 
folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar.  
III. STATISTICA ÎN IPT – REŢEAUA IPT, RESURSE UMANE 
1. Statistica  privind inspecţia şcolară  

TOTA
L 

Nr. inspecţii realizate în specialitate  I.S.G
. 

Tematic
ă 

Specialitate Specială Tematică în 
specialitate Calitate   

   50 inspecto
r 

metodişt
i 

inspecto
r 

metodişt
i 

inspecto
r 

metodişt
i 

inspecto
r 

metodişt
i 

8 6 

7 15 12 13 9 - - - 
2. Date statistice privind încadrarea la Discipline din aria curriculară „Tehnologii”  
Nr. cadre didactice Nr. norme  didactice 
Titulari 167 Titulari 191,23 
Suplinitori calificaţi 50 Suplinitori calificaţi 53,9 
Suplinitori necalificaţi 4 Suplinitori necalificaţi 2,56 
Plata cu ora/cumul 23 Plata cu ora/cumul 17,15 
Total  244 Total  264,84 
IV. Analiza calităţii 
1.  Analiza calităţii educaţiei din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecţia  şcolară (inspecţii tematice, 
inspecţii conform RODIS, inspecţii de validare a rapoartelor de autoevaluare privind asigurarea calităţii educaţiei) 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiţii 
 număr  mare de cadre didactice 

calificate, cu gradele didactice II, I; 
 interes crescut al unor cadre didactice şi 

al unor unităţi şcolare pentru 
angrenarea în proiecte naţionale şi 
internaţionale; 

 dotarea unităţilor şcolare de învăţământ 
cu echipament informatic, existenţa 
unor cabinete specializate dotate cu 
mijloace multimedia; 

 participarea cadrelor didactice la 
cursuri de formare şi perfecţionare prin 
CCD şi proiecte POSDRU; 

 buna colaborare a conducerilor 
unităţilor de învăţământ cu Consiliile 
Locale 

 absenteism ridicat la majoritatea 
colegiilor tehnice şi liceelor 
tehnologice; 

 fluctuaţie mare a profesorilor 
suplinitori; 

 derularea unui număr mic de 
proiecte pentru grupurile 
dezavantajate, insuficienta 
preocupare pentru informare şi 
documentare a unor cadre 
didactice şi manageri în vederea 
obţinerii de fonduri europene 
nerambursabile pentru dezvoltare 
instituţională 

 oferta de programe opţionale 
neatractive pentru elevi 

 efectele factorilor  economici 
- criza economică; şomajul; 
bugetul familiei – sunt  
extrem de grave, de la 
dezinteres şi absenteism 
ridicat (chiar în rândul 
elevilor de gimnaziu) până la 
abandonul şcolar. 

 lipsa  parteneriatelor cu 
agenţii economici privind 
proiectarea CDL-urilor. 

 
 

2. Calitatea activităţii de predare-învăţare (inspecţii de specialitate şi speciale, inspecţii  şcolare generale) 
- curriculumul aplicat 
- strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare utilizate 
- instrumentele de evaluare utilizate 

       - rezultatele elevilor la evaluarea curentă 
Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiţii 
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 Conceperea creativă a demersurilor 
didactice şi adaptarea strategiilor de 
lucru la particularităţile 
psihointelectuale ale elevilor  

 Respectarea programele şcolare în 
vigoare; 

 Diversificarea modalităţilor de evaluare 
ale elevilor (folosirea fişelor de lucru, 
utilizarea portofoliilor, proiectelor 

 Centrarea procesului de învăţământ  pe 
formarea deprinderilor  practice 

 Întocmirea corectă a planificărilor 
calendaristice 

 Parcurgerea de stagii de formare pe 
probleme care vizează aplicarea 
metodelor centrate pe elev; 

 Neatingerea standardelor 
educaţionale de către un număr 
apreciabil de elevi 

 Neadaptarea planificărilor anuale, 
semestriale la specificul claselor 
de elevi, în scopul unei abordări 
diferenţiate - aspect general; 

 Slaba valorificare a rezultatelor 
iniţiale, continue şi sumative, lipsa 
unor planuri de măsuri şi a unor 
strategii ameliorative - general 

 Insuficienta pregătire a cadrelor 
didactice în aplicarea corectă, 
echilibrată a metodelor activ 
participative; 

 Tema pentru acasă nu este o 
modalitate curentă de lucru la 
clasă; 

 Metodele folosite de profesorii 
asistaţi sunt preponderent 
expozitive, modul de lucru este 
frontal, mijloacele didactice 
sărace 

 Transmiterea conţinuturilor se 
realizează preponderent prin 
dictare 

 Unii elevi nu au deprinderi de 
citit/scris cursiv 

 Sarcinile de lucru nu stimulează 
creativitatea gândirii, dezvoltarea 
atenţiei  

 Utilizarea insuficientă a 
materialelor  didactice, chiar 
şi în cadrul unităţilor şcolare 
care dispun de dotări; 

 Nu se lucrează cu manualul, 
sau cu alte mijloace de 
documentare individuală; 

 Lipsa manualelor pentru 
ciclul superior al liceului; 

 

3. Examene naţionale / examene de certificare 
- analiza rezultatelor obţinute de elevi în cadrul examenelor naţionale, comparativ cu rezultatele evaluării  curente 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiţii 
 Procente  bune de promovabilitate 

obţinute la examenele de certificare a 
competenţelor profesionale, nivel 2, 3 
şi 3 avansat la toate colegiile 
tehnologice şi liceele tehnologice 

 Temele proiectelor au respectat 
standardele de pregătire profesională 

 Probele au fost susţinute, conform 
graficelor de organizare, în cabinete, 
laboratoare, în spaţii special amenajate 
la agenţi economici, în condiţii bune şi 
foarte bune de dotare din punct  de 
vedere tehnic si material. 

 Număr redus de elevi prezenţi la 
examenele de certificare a 
competenţelor profesionale nivel 
3, comparativ cu numărul estimat 

 un număr mare de elevi au 
rămas corigenţi şi nu au putut 
participa la examenul de 
certificare a competenţelor 
profesionale nivel 3, sesiunea 
iunie  

4. Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale 
Faza judeţeană s-a organizat pentru specializările/ calificările pentru care se organizează faza naţională a olimpiadelor în 
două centre de examen pentru proba scrisă şi în 8 centre pentru proba practică. Subiectele au fost cele elaborate de alte 
judeţe. 
La nivel naţional s-a obţinut o menţiune la clasa a VIII – a, Educaţie tehnologică, prin elevul Boboc Alexandru de la 
Şcoala Gimnazială Victoria, structura M. Bravu, judeţul Brăila. 
V. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE 
Formarea cadrelor tehnice s-a realizat în cadrul consfătuirilor judeţene, în cadrul comisiilor metodice,  în cadrul 
cercurilor pedagogice şi prin cursuri de formare prin CCD. 
Consfătuirile judeţene s-au desfăşurat la Grup Şcolar “C-tin Brâncoveanu” Brăila. Toate materialele prezentate s-au 
transmis electronic către colegiile tehnice şi liceele tehnologice, pentru a putea fi studiate. 
În prima parte a întâlnirii s-au prezentat aspectele pozitive şi negative constatate în anul şcolar trecut cu prilejul 
inspecţiilor de specialitate sau a controalelor tematice efectuate. 
Ca punct slab s-a insistat asupra numărului relativ scăzut de activităţi efectuate la nivel judeţean. 
Activităţile metodice propuse au vizat întâlniri metodice, concursuri ale elevilor în vederea valorizarea competenţelor 
cheie prevăzute de programele de studiu. 
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Direcţii de acţiune privind îmbunătăţirea activităţii cercului pedagogic 
 Realizarea unor acţiuni comune a comisiilor pe probleme (frecvenţă, disciplină, orientare în carieră etc.) pentru 
sprijinirea elevilor cu probleme şi atragerea lor în acţiuni care să-i sprijine în rezolvarea problemelor 
 Implicarea în susţinerea de activităţi cu precădere a cadrelor care au parcurs stagii de formare; 
 Identificarea nevoilor de formare la nivelul unităţilor şcolare 
 Valorificarea exemplelor de bune practici în activităţile cercurilor metodice 
Programul activităţilor metodice  pe semestrul I, an şcolar 2013-2014  
Educaţie tehnologică, discipline tehnice şi instruire practică 
CERCUL METODIC NR. 1 - Educaţie tehnologică (participă: cadrele didactice care predau disciplina Educaţie 
tehnologică) 
TEMA: SUBIECTE ŞI BAREME LA OLIMPIADELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII - analiza 
subiectelor şi baremelor de la Olimpiadele din anul şcolar 2012 – 2013; 
Atelier de lucru – propuneri de subiecte pentru etapa judeţeană a olimpiadei din anul şcolar 2013 - 2014 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Şcoala Gimnazială „M. Viteazu” 
RESPONSABILI:  
Clasa a V – a: prof. grad II Micu Florinela, Şcoala Giomnazială „C. S. Aldea”  
Clasa a VI – a: prof. grad I Lasac Aurora, Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei” 
Clasa a VII - a: prof. grad I Boiangiu Dorina, Şcoala Gimnazială „M. Viteazu” 
Clasa a VIII – a: prof. grad I Savu Ileana, Şcoala Gimnazială „M. Eminescu” 
COORDONATOR: prof. grad I Condei Daniela - ISJ Brăila 
DATA: 22 noiembrie 2012, ora 15,00 
CERCUL METODIC NR. 2 - participă cadre didactice care predau discipline tehnice şi instruire practică pe 
următoarele domenii: MECANICĂ, ELECTROMECANICĂ, ELECTRIC, ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI 
TEMA: SUBIECTE ŞI BAREME LA OLIMPIADELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII - analiza 
subiectelor şi baremelor de la Olimpiadele din anul şcolar 2012 – 2013; 
Atelier de lucru – propuneri de subiecte pentru etapa judeţeană a olimpiadei din anul şcolar 2013 - 2014 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu” 
RESPONSABILI:  
Domeniul Mecanică: prof. grad I Gurău Mioara, Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu” 
Domeniul Electric, electrotehnic, electromecanică: prof. grad def. Enache Nicoleta, Liceul Tehnologic Însurăţei 
Domeniul Electronică, automatizări, telecomunicaţii: prof. grad I Stănciugel Doina, Liceul Tehnologic „G. Moisil” 
COORDONATOR: prof. grad I Condei Daniela - ISJ Brăila 
DATA: 15 noiembrie 2012, ora 14,00 
CERCUL METODIC NR. 3 -  participă cadre didactice care predau discipline tehnice şi instruire practică pe 
următoarele domenii: CONSTRUCŢII, INDUSTRIE TEXTILĂ, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 
TEMA: SUBIECTE ŞI BAREME LA OLIMPIADELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII - analiza 
subiectelor şi baremelor de la Olimpiadele din anul şcolar 2012 – 2013; 
Atelier de lucru – propuneri de subiecte pentru etapa judeţeană a olimpiadei din anul şcolar 2013 - 2014 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” 
RESPONSABILI: 
Domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice: prof. grad def. Faur Elena. Colegiul Tehnic „E. Nicolau” 
Domeniul Industrie textilă şi pielărie: prof. grad I Toma Mihaela, Colegiul Tehnic „E. Nicolau” 
Domeniul Fabricarea produselor din lemn: prof. grad I Tureac Mihaela, Liceul Tehnologic „G. Moisil” 
COORDONATOR: prof. grad I Condei Daniela - ISJ Brăila 
DATA: 15 noiembrie 2012, ora 14,00 
CERCUL METODIC NR. 4 - participă cadre didactice care predau discipline tehnice şi instruire practică pe 
următoarele domenii: AGRICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ, PROTECŢIA MEDIULUI 
TEMA: SUBIECTE ŞI BAREME LA OLIMPIADELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII - analiza 
subiectelor şi baremelor de la Olimpiadele din anul şcolar 2012 – 2013; 
Atelier de lucru – propuneri de subiecte pentru etapa judeţeană a olimpiadei din anul şcolar 2013 - 2014 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Colegiul Tehnic „E. Nicolau” 
RESPONSABILI:  
Domeniul Protecţia mediului: prof. grad I Chirpac Carmen, Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu” 
Domeniul Industrie alimentară: prof. grad I Muşat Gabriela Liliana, Colegiul Tehnic „E. Nicolau” 
COORDONATOR: prof. grad I Condei Daniela - ISJ Brăila 
DATA: 15 noiembrie 2012, ora 14,00 
CERCUL METODIC NR. 5 - participă cadre didactice care predau discipline tehnice şi instruire practică pe 
următoarele domenii: COMERŢ, ECONOMIC, TURISM ŞI ALIMENTAŢIE, ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI 
OMENESC 
TEMA: SUBIECTE ŞI BAREME LA OLIMPIADELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII - analiza 
subiectelor şi baremelor de la Olimpiadele din anul şcolar 2012 – 2013; 
Atelier de lucru – propuneri de subiecte pentru etapa judeţeană a olimpiadei din anul şcolar 2013 - 2014 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Colegiul Economic „I. Ghica” 
RESPONSABILI: 
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Domeniul  Economic, administrativ, comerţ: prof. grad I Istrate Cătălin - Colegiul Economic „Ion Ghica” 
Domeniul Turism şi alimentaţie: prof. grad I Vişinescu Sanda - Colegiul Economic „Ion Ghica” 
COORDONATOR: 

Prof. grad I Condei Daniela - ISJ Brăila 
DATA: 15 noiembrie 2012, ora 14,00 
Programul activităţilor metodice  pe semestrul al II - lea  
Educaţie tehnologică, discipline tehnice şi instruire practică în anul şcolar 2013-2014 
 
CERCUL METODIC NR. 1 - Educaţie tehnologică (participă: cadrele didactice care predau disciplina Educatie 
tehnologică) 
OLIMPIADA FAZA JUDEŢEANĂ - EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 
Data: 22 februarie 2014, ora 9,00 – proba scrisă 
          24 februarie – 1 martie 2014 - proba practică                       
Locul de desfăşurare: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ECATERINA TEODOROIU” BRĂILA 
CERCUL METODIC NR. 2 - participă cadre didactice care predau discipline tehnice şi instruire practică pe 
următoarele domenii: MECANICĂ, ELECTROMECANICĂ, ELECTRIC, ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI 
OLIMPIADA FAZA JUDEŢEANĂ - DISCIPLINE TEHNICE 
Data: 22 februarie 2014, ora 9,00 – proba scrisă 
          24 februarie – 1 martie 2014 - proba practică                       
Loc de desfăşurare proba scrisă: COLEGIUL TEHNIC “PANAIT ISTRATI” BRĂILA 
CERCUL METODIC NR. 3 - participă cadre didactice care predau discipline tehnice şi instruire practică pe 
următoarele domenii: CONSTRUCŢII, INDUSTRIE TEXTILĂ, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 
OLIMPIADA FAZA JUDEŢEANĂ - DISCIPLINE TEHNICE 
Data: 22 februarie 2014, ora 9,00 – proba scrisă 
          24 februarie – 1 martie 2014 - proba practică                       
Loc de desfăşurare proba scrisă: COLEGIUL TEHNIC “PANAIT ISTRATI” BRĂILA 
CERCUL METODIC NR. 4 - participă cadre didactice care predau discipline tehnice şi instruire practică pe 
următoarele domenii: AGRICULTURĂ, CHIMIE INDUSTRIALĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ, PROTECŢIA 
MEDIULUI 
OLIMPIADA FAZA JUDEŢEANĂ JUDEŢEANĂ - DISCIPLINE TEHNICE 
Data: 22 februarie 2014, ora 9,00 – proba scrisă 
          24 februarie – 1 martie 2014 - proba practică                       
Loc de desfăşurare proba scrisă: COLEGIUL TEHNIC “PANAIT ISTRATI” BRĂILA 
CERCUL METODIC NR. 5 - participă cadre didactice care predau discipline tehnice şi instruire practică pe 
următoarele domenii: COMERŢ, ECONOMIC, TURISM ŞI ALIMENTAŢIE, ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI 
OMENESC 
OLIMPIADA FAZA JUDEŢEANĂ JUDEŢEANĂ - DISCIPLINE TEHNICE 
Data: 22 februarie 2014, ora 9,00 – proba scrisă 
          24 februarie – 1 martie 2014 - proba practică                       
Loc de desfăşurare proba scrisă: COLEGIUL TEHNIC “PANAIT ISTRATI” BRĂILA 
OFERTA CURSURILOR DE FORMARE PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE PREDAU DISCIPLINE 
TEHNICE 
Denumirea programului : ”METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE LA DISCIPLINE TEHNICE” 
Public ţintă vizat :  profesori ingineri şi maiştri instructori din unităţile şcolare din municipiul şi judeţul Brăila 
Durata : 24 de ore / semestrul I+II 
Formatori : insp. prof. gr. I Daniela Condei - I.S.J. Brăila, prof. gr. I Petruţa Simionescu - Gr. Sc. Ind. “A. Saligny” Brăila 
Denumirea programului : ”FORMAREA CADRELOR DIDACTICE CARE PREDAU DISCIPLINE TEHNICE  
PRIVIND ADAPTAREA DEMERSULUI DIDACTIC” 
Public ţintă vizat :  profesori ingineri şi maiştri instructori din unităţile şcolare din municipiul şi judeţul Brăila 
Durata : 24 de ore / semestrul I+II 
Formatori : insp. prof. gr. I Daniela Condei - I.S.J. Brăila, prof.gr. I. Daniela Turcu – Col. Tehn. “Ed. Nicolau” Braila 
VI. PROIECTE, PROGRAME, CONFERINŢE 
1. Participare curs formare continuă „Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor şi 
oprtunităţilo de carieră didactică pentru profesorii de ştiinţe tehnologice în societatea cunoaşterii”, în cadrul proiectului 
FORCON; 
2. Conferinţă interregională pentru transfer de bune practici din cadrul proiectului “Parteneriat public – privat pentru 
ocuparea forţei de muncă”; 
3. Participare activitate în cadrul Proiect Regional Social“Pâinea noastră”, organizat de Colegiul Tehnic “E. Nicolau” 
Brăila; 
4. Participare activitate proiect “Sărbătoarea toamnei”  
5. Participare simpozion “Ingineria şi protecţia mediului”, organizat de Facultatea de Inginerie Brăila; 
6. Participare activitate proiect “Cel mai fericit moment al anului”, din cadrul proiectului Comenius “Happiness and Luck 
of European Youth” , organizat la Colegiul Economic “I. Ghica” Brăila; 
7. Participare seminar proiect “Garanţii pentru tineri!”, organizat de Blocul Naţional Sindical; 
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8. Participare activitate în cadrul proiectului “Promovarea şi stimularea performanţei şcolare pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar care privin din grupuri vulnerabile”; 
9. Participare proiect concurs “Măiestrie şi artă în gastronomie”, organizat de Colegiul Tehnic “C. D. Neniţescu” Brăila 
VII. ALTE ACTIVITĂŢI  
 Organizarea fazei judeţene a concursului Naţional „Alege! Este dreptul tău”; 
 Participarea la faza naţională a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” – Domeniul Industrie 
alimentară – Galaţi, în calitate de vicepreşedinte; 
 Participare la Competiţia Regională de robotică educaţională „World Robot Olympiad” Galaţi; 
 Participare Concursul judeţean „Toate pânzele sus!” ediţia a IV a, organizat la Şcoala Gimnazială „Radu 
Tudoran” Brăila, în calitate de evaluator; 
 Participare comisie de evaluare a firmelor participante la competiţia „Business Plan”; 
 Particpare simpozion judeţean „De la gimnaziu la liceu”, organizat de Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu” 
Brăila;  
VIII. ANALIZA SWOT  
CURRICULUM 

PUNCTE TARI 
Cadrele didactice stăpânesc conţinutul ştiinţific al 
cunoştinţelor predate; 
Cadrele didactice utilizează documente de proiectare 
didactică în conformitate cu sugestiile transmise de 
inspector, metodist; 
Cadrele didactice valorifică experienţele de învăţare ale 
elevilor; 
Cadrele didactice cunosc programele şcolare; 
Cadrele didactice au parcurs stagii de formare privind 
învăţarea centrată pe elev. 

PUNCTE SLABE 
Teoretizarea excesivă a conţinuturilor, fără aplicaţii 
practice; 
Interacţinea slabă profesor-elev, elev-elev; 
Rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice; 
Lipsa manualelor; 
Insuficienta pregătire a profesorilor în domeniul învăţării 
diferenţiate. 

RESURSE UMANE 
PUNCTE TARI 

Personal didactic calificat în proporţie de 98 %; 
Ponderea cadrelor didactice titulare; 
Ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea 
didactică este de ridicata; 
Interes din ce în ce mai ridicat al cadrelor pentru burse 
individuale de studiu în străinătate. 
 

PUNCTE SLABE 
Slaba activitate a cabinetului de consultanţă 
psihopedagogică; 
Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre 
didactice; 
Conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte 
precum: organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea 
activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea 
învăţământului etc. 

RESURSE MATERIALE 
PUNCTE TARI 

Dotarea cabinetelor, a laboratoarelor şi a 
spaţiilor de desfăşurare a instruirii 
practice; 
Implicarea cadrelor didactice în 
realizarea de machete, planşe, ect 
necesare procesului de învăţământ 
 

PUNCTE SLABE 
Lipsa agenţilor economici viabili pentru toate specializările existente în 
şcolile din judeţul Brăila; 
Stagnarea lucrărilor celor 3 licee tehnologice în proiect campus şcolar; 
Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi 
elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, 
pentru întreţinerea spaţiilor şcolare. 

RELAŢII DE PARTENERIAT 
PUNCTE TARI 

Toate unităţile IPT au încheiat protocoale de colaborare cu 
agenţii economici pentru desfăşurarea instruirii practice; 
Existenţa şi funcţionarea CLDPS 

PUNCTE SLABE 
Număr redus de proiecte regionale, naţionale, 
internaţionale din fonduri europene la nivelul şcolilor IPT; 
Inserţia agenţilor economici în implicarea activă în viaţa 
şcolii. 

IX. Prioritati ale IPT  pentru anul scolar 2014 – 2015 
 Fundamentarea planului de şcolarizare pe principii de eficienţă economică împreună cu partenerii sociali, pe baza 

analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, pe baza evaluării sistematice a cererii de 
pregătire profesională în raport cu dezvoltarea pieţei muncii, in conformitate cu prevederile PLAI si PRAI; 

 Revigorarea domeniilor învăţământului profesional şi tehnic cu potenţial ridicat din zonă: agricultură, zootehnie, 
marină şi construcţii; 

 Revigorarea învăţământului profesional cu durata de 3 ani; 
 Motivarea elevilor pentru participarea la olimpiade şi concursuri profesionale;  
 Monitorizarea utilizării echipamentelor şi dotărilor existente în fiecare şcoală prin existenţa unui raport lunar privind 

numărul de ore de discipline tehnice desfăşurate în cabinetele şi laboratoarele de specialitate.  
 Monitorizarea absenteismului şcolar înregistrat la colegiile tehnice şi liceele tehnologice prin verificări periodice 

privind prezenţa elevilor la cursuri la prima şi ultima oră. 
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 Promovarea exemplelor de bune practici la nivel judeţean prin mese rotunde, prezentări, schimburi de experienţă, 
etc. 

 Regândirea activităţilor desfăşurate în cadrul cercurilor metodice prin activităţi comune profesori, elevi, părinţi. 
 Identificarea şi aplicarea măsurilor pentru îmbunătăţirea relaţiei profesor – elev. 
 Măsuri privind creşterea caracterului aplicativ al lecţiilor de discipline tehnice. 
 Promovarea  necesităţii abordării diferenţiate a colectivelor de elevi şi a temelor pentru acasă. 
 Dezvoltarea de parteneriate cu agenţii economici pentru îmbunătăţirea calităţii si eficienţei formării profesionale şi  o 

mai bună inserţie socială; 
 
ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 
OBIECTIVE SPECIFICE 
CURRICULUM ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 
a. Implementarea curriculumului naţional pentru învăţământul preşcolar şi adaptarea acestuia la specificul local. 
b. Optimizarea calităţii şi eficienţei educaţiei în perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe cunoaştere şi 
promovarea unei dezvoltări durabile; îmbunătăţirea calităţii predării – învăţării - evaluării astfel încât să se asigure şanse 
egale tuturor elevilor/ copiilor. 
c. Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională , a programelor şcolare şi planurilor cadru la 
nivelul unităţilor de învăţământ. 
d. Asigurarea sprijinului unităţilor de învăţământ preşcolar în realizarea unui curriculum la decizia şcolii bazat pe 
formarea competenţelor, valorificarea talentelor şi aptitudinilor copiilor, în perspectiva pregătirii pentru o bună integrare 
în societate. 
e. Coordonarea/ monitorizarea/ evaluarea proiectelor educaţionale, activităţilor extracurriculare derulate la nivelul 
învăţământului preşcolar. 
RESURSE MATERIALE ŞI UMANE. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE  
a. Analiza resurselor materiale şi de patrimoniu existente şi monitorizarea folosirii eficiente     a spaţiilor 
educaţionale în raport cu specificul educaţiei timpurii. 
b. Sprijinirea unităţilor de învăţământ în realizarea planurilor de şcolarizare şi încadrare. 
c. Sprijinirea unităţilor de învăţământ în încadrarea cu personal didactic calificat, promovarea unei strategii de 
fidelizare a personalului didactic pe posturile ocupate.  
d. Asigurarea raportului optim resurse materiale – calitatea serviciilor oferite de grădiniţă. 
e. Promovarea unor politici de dezvoltare şi valorificare a resursei umane care să conducă la creşterea calităţii 
demersului educativ din grădiniţe. 
RELAŢII COMUNITARE 
a. Susţinerea programelor educaţionale care promovează valorile culturale ale comunităţii locale. 
b. Asigurarea condiţiilor de transmitere a informaţiilor privind elaborarea de proiecte şi programe. 
c. Consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii instituţiilor şcolare de a absorbi 
fondurile de finanţare nerambursabilă destinate educaţiei. 
ANALIZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN LA NIVELUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR BRĂILEAN 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Majoritatea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar 
sunt calificate; 
Tot mai multe cadre didactice îşi manifestă interesul pentru 
perfecţionarea continuă prin gradele didactice (II şi I); 
Profesionalismul demonstrat al unor cadre didactice; 
Preocuparea cadrelor didactice pentru creşterea calităţii 
mediului educaţional, sub aspect estetic şi al valorilor 
expresive şi instrumentale afişate; 
Derularea, la nivel judeţean, a programelor de formare/ 
dezvoltare profesională; 
Derularea programelor specifice pe nivel de vârstă, 
pregătire, specializare. 
Posibilitatea  de perfecţionare  continuă a personalului 
didactic prin activităţile metodice derulate în cadrul 
cercurilor pedagogice; 
Prezenţa fişei de evaluare a personalului didactic din 
grădiniţe cu raportare la specificul educaţiei timpurii; 
Existenţa unei baze de date privind populaţia preşcolară şi 
încadrarea personalului didactic; 
Existenţa Centrului de Resurse pentru Educaţia Timpurie  
(la Grădiniţa cu program prelungit nr.37) şi a Centrului de 
resurse judeţean pentru învăţământul preşcolar (la 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 11); 
Existenţa, la nivelul comunităţii profesionale, a Asociaţiei 
Profesionale Egida; 

Formarea iniţială a cadrelor didactice debutante este, de 
multe ori, mai puţin corelată cu rigorile actuale ale 
curriculumului naţional; 
Incapacitatea de fidelizare a cadrelor didactice pe un post 
poate duce la un nivel scăzut al calităţii demersului 
educaţional desfăşurat; 
De multe ori, competenţele dobândite în cadrul cursurilor/ 
programelor de formare/ dezvoltare profesională nu sunt 
aplicate în activitatea didactică; 
Rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice, 
preocuparea scăzută pentru individualizarea / diferenţierea 
învăţării în raport cu profilul de vârstă şi individual al 
copilului; 
Insuficienţa implicării educatoarelor în actul decizional al 
unităţii de învăţământ, activitatea comisiilor din cadrul 
grădiniţei este, de multe ori, insulară, independentă de 
misiunea şi viziunea stabilite în PDI; 
Fluxul informaţional şi de comunicare este, uneori, 
ineficient; 
Unele noţiuni – componente cheie ale curriculumului 
naţional pentru învăţământul preşcolar sunt puţin sau 
superficial cunoscute; 
Curriculum la decizia şcolii se realizează într-un mod 
deficitar, avându-se în vedere cu preponderenţă intenţia 
grădiniţei şi mai puţin dorinţa copiilor; 
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Colaborarea eficientă cu partenerii sociali – sindicatele din 
învăţământul preuniversitar; 
 

Activităţile opţionale din grădiniţe se derulează, de multe 
ori, în mod empiric, fără o planificare elaborată anterior 
sau după planificări „împrumutate”, fără o raportare a 
conţinuturilor la nivelul de vârstă şi de dezvoltare a 
copiilor; 
Inexistenţa unor pârghii de valorificare a experienţei 
profesionale a unor cadre didactice la nivel naţional           
( implicare în elaborarea unor auxiliare didactice, 
participare/ organizare  activităţi metodice regionale, 
naţionale; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
Strategia Ministerului  Educaţiei Naţionale privind 
îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi 
formare profesională; 
Standardele de calitate a programului educaţional din 
serviciile de educaţie timpurie a copilului cu vârsta 
cuprinsă între naştere şi 6/7 ani completare la Standarde de 
referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 
Comunitatea locală care, în contextul 
învăţământului preuniversitar românesc, este un partener 
permanent în educaţie; 
În acest moment, spaţiile destinate unităţilor de învăţământ 
preşcolar sunt, în cea mai mare parte, adecvate activităţii 
specifice; 
Majoritatea instituţiilor de învăţământ preşcolar sunt dotate 
cu calculatoare; 
Conectarea la internet este o realitate în multe dintre 
grădiniţe (excepţie fac unele grădiniţe din mediul rural) 
cadrele didactice având la dispoziţie şi această sursă de 
informare; 
Tot mai multe cadre didactice folosesc soft-urile 
educaţionale în activitatea educativă desfăşurată cu copiii; 
 

Lipsa unei legislaţii privind cuprinderea în grădiniţe şi a 
copiilor cu vârste mai mici de 3 ani, în contextul scăderii 
populaţiei preşcolare, poate duce la desfiinţarea unor 
grădiniţe.  
Criza financiară care afectează atât finanţarea unităţilor de 
învăţământ, implicit salarizarea cadrelor didactice care 
poate duce la o slabă motivare a acestora, cât şi situaţia 
financiară a familiilor copiilor ce are ca impact scăderea 
numărului de copii înscrişi la grădiniţă. 
Tendinţa de scădere a interesului populaţiei faţă de actul 
educaţional şi de cultură, aprecierea injustă a importanţei 
educaţiei în dezvoltarea individuală; 
Lipsa unei informării corecte şi coerente asupra 
importanţei educaţiei timpurii în pregătirea copilului 
pentru şcoală face ca interesul familiilor faţă de grădiniţă, 
ca primă instituţie de învăţământ să fie scăzut; 
Scăderea indicelui demografic va avea ca impact scăderea 
numărului de preşcolari care pot fi cuprinşi în grădiniţele 
de copii. 
Există grădiniţe din mediul rural care prezintă o dotare 
deficitară: lipsa unui mobilier adecvat şi funcţional; lipsa 
de material didactic specific activităţii din grădiniţă fapt ce 
duce la o calitate scăzută a demersului educaţional 
desfăşurat; 
De multe ori sursele de informare prezente pe internet nu 
sunt oficiale sau autorizate, o consecinţă a acestui lucru 
fiind informaţia eronată pe care cadrele didactice o 
consideră ca fiind corectă. 

RESURSE UMANE – ÎNCADRARE 
Statut Nr. personal didactic Din care 

Studii medii Studii superioare 
Titulari 493 211 282 
Suplinitori calificaţi 52 10 42 
Suplinitori necalificaţi 23 8 15 
Pensionari  17 17 0 
Total personal didactic 585 
REŢEA UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 
Număr total grădiniţe Cu personalitate juridică Fără personalitate juridică 

160 În mediul urban În mediul rural În mediul urban În mediul rural 
19 0 38 103 

COPII CUPRINŞI ÎN GRĂDINIŢE 
Nr. 
total 
copii 

Mediul urban Mediul rural 

8831 5238 3593 
 Nr. copii/ grădiniţe cu 

program normal 
Nr. copii/ grădiniţe cu 
program prelungit 

Nr. copii/ grădiniţe cu 
program săptămânal 

Nr. copii/ grădiniţe cu 
program normal 

2875 2323 40 3593 
ACTIVITĂŢI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 
1. Organizarea consfătuirilor judeţene 
Consfăturile judeţene au fost desfăşurate în data de 12- 13 septembrie 2012 în sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Brăila. 
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Tematica abordată: 
a) Cuvânt de deschidere adresat cadrelor didactice de către inspectorul de specialitate 
b) Prezentarea informaţiilor de la Cosfătuirea Naţională a inspectorilor pentru învăţământul preşcolar desfăşurată la 
Târgu Neamţ, în perioada 28-30 aug. 2013; 
c) Prezentarea structurii anului şcolar 2013-2014; 
d) Prezentarea documentelor cadrelor didactice, precizări privind modalitatea de completare a acestora: Caietul de 
evidenţă a activităţii didactice din grădiniţă, Catalogul grupei, Fişa de înregistrare a progresului individual al copilului 
preşcolar; 
e) Evaluarea iniţială – punct de plecare în realizarea planificării anuale şi a planurilor individualizate de învăţare; 
f) Transmiterea tematicii, stabilirea locaţiei şi a responsabilităţilor pentru activităţile cercurilor pedagogice din 
semestrul I al anului şcolar; 
g) Prezentarea activităţilor extracurriculare, proiectelor educaţionale naţionale şi interjudeţene. 
h) Efectuarea prezenţei cadrelor didactice la consfătuiri. 
2. Stabilirea Consiliului Consultativ 
Consiliul Consultativ al învăţământului preşcolar brăilean a fost constituit dintr-un număr de 19 cadre didactice care s-au 
remarcat prin activitatea profesională desfăşurată. 
Consiliului Consultativ funcţionează pe lângă inspectoratul şcolar şi  este consultat asupra următoarelor aspecte: 
a) stabilirea şi punerea în practică a politicilor educaţionale la nivelul învăţământului preprimar; 
b) aplicarea curriculumului naţional la nivelul judeţului; 
c) eficientizarea activităţii metodice a cadrelor didactice; 
d) asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale din domeniul specialităţii; 
e) întocmirea, de către inspectorul de specialitate, a raportului motivat referitor la candidaţii înscrişi la concursul 
pentru acordarea gradaţiei de merit  (în conformitate cu prevederile Art. 9, alin (4) din Metodologia şi criteriile privind 
acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, Anexă la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 5486/29.09.2011); 
f) orice alte domenii care decurg din regulamente sau dispoziţii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului sau din decizii ale inspectoratului şcolar. 
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR CONSILIULUI CONSULTATIV 
Denumirea activităţii Data  
Prezentarea regulamentului de funcţionare. 
Alegerea preşedintelui şi secretarului. 
Stabilirea sarcinilor membrilor. 
Propuneri de activităţi. 

Octombrie 2013 

Activităţi de promovare a învăţământului preşcolar la nivelul comunităţii 
profesionale şi locale. 

Noiembrie 2013 

Instrumente de lucru în activitatea cu preşcolarii. Februarie 2014 
Evaluarea dosarelor în cadrul concursului de acordare a gradaţiei de merit. Martie 2014 
Aspecte privind eficientizarea activităţii din grădiniţă. Aprilie 2014 
Activităţi de promovare a învăţământului preşcolar la nivelul comunităţii 
profesionale şi locale. 

Mai 2014 

Activităţi propuse, organizate şi desfăşurate de Consiliul Consultativ în vederea promovării învăţămânului preşcolar la 
nivelul comunităţii profesionale şi oferirii oportunităţii de valorificare a activităţii didactice desfăşurate: 
 Simpozionul judeţean ”Tradiţionalism şi modernism în învăţământul românesc” cu subtema     ”Familia – 
univers al civilizaţiei” desfăşurat în data de 11 aprilie la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Brăila; 
 Concursul judeţean de programe de opţionale. 
3. Constituirea corpului de metodişti 
În urma desfăşurării concursului de selecţie a corpului de metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, un număr de 25 de 
cadre didactice au fost selectate în vederea derulării activităţii specifice de metodist/ disciplina învăţământ preşcolar. 
4. Inspecţiile şcolare 
Inspecţiile şcolare derulate au urmărit calitatea demersului educativ derulat în grădiniţe şi gradul de raportare a intenţiei 
didactice la Reperele Fundamentale de Învăţare şi Dezvoltare a Copilului Preşcolar, pregătirea cadrelor didactice şi 
nivelul de aplicare a cerinţelor curriculumului naţional, mentorarea cadrelor didactice debutante, evaluarea mediului 
educaţional din perspectiva impactului asupra dezvoltării copilului preşcolar, Standardele de calitate a programului 
educaţional din serviciile de educaţie timpurie a copilului cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani completare la 
Standardele  de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul 
preuniversitar şi nivelul respectării acestora, frecvenţa copiilor în grădiniţa de copii şi cauzele abandonului şcolar. 
Inspecţiile de specialitate derulate la nivelul învăţământului preşcolar pe parcursul anului şcolar 2013 – 2014 au cuprins 
inspecţii curente de înscriere la gradele didactice şi inspecţii speciale în cadrul examenelor de obţinere a gradelor 
didactice, după cum urmează: 
Tipul inspecţiei Grad 

didactic 
Nr. inspecţii 
realizate 

Calificative acordate/ note acordate 
FB /10 B /9 S/8 NS/7 

Inspecţii speciale I 5 5 - - - 
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II 29 29 - - - 
definitiv 60 55 5 - - 

Inspecţii curente I 56 56 - - - 
II 50 50 - - - 

Inspecţii tematice şi inspecţii generale 
Nr. 
crt. 

Tipul de inspecţie Nr. inspecţii Nr. grădiniţe 
cu PJ 

Nr. 
grădiniţe 
structuri 

Nr. cadre didactice 
inspectate 

Grădiniţe 
cu PJ 

Grădiniţe 
structuri 

 Inspecţie generală 7 2 5 34 25 
 Inspecţie tematică 3 17 33 25 12 
 TOTAL 10 19 38 59 37 
Concluzii în urma inspecţiilor desfăşurate: 
Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către copii     
Unul dintre scopurile inspecţiilor efectuate în grădiniţele din Brăila, a fost identificarea nivelului de dezvoltare a copiilor, 
avându-se în vedere cele cinci domenii de dezvoltare vizate în  curriculum naţional pentru învăţământul preşcolar, 
precum şi conceptul de dezvoltare globală. 
În urma asistenţelor la activităţile derulate în grădiniţe, din discuţiile cu copiii, precum şi din consultarea portofoliilor 
personale ale preşcolarilor s-a constatat că sunt urmărite atât specificul vârstei cât şi particularităţile de dezvoltare ale 
fiecărui copil. 
În ceea ce priveşte domeniul de Dezvoltare cognitivă şi cunoaştere a lumii, preşcolarii  demostrează conştientizarea  
relaţiei cauză-efect  identificând  obiectele care influenţează sau au efect asupra altor obiecte, adresând  deseori 
întrebarea ”De ce?”, indicând interes pentru stabilirea relaţiei de cauzalitate. Sunt capabili să observe şi să compare 
acţiuni, evenimente, realizând comparaţii între evenimente şi personaje, identificând unele caracteristici în funcţie de care 
se pot face comparaţii. Sunt capabili să găsească multiple răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii, probleme şi provocări 
lucrând în grup, căutând soluţii, adresând întrebări şi solicitând ajutorul atunci când au nevoie. 
Preşcolarii demonstrează cunoaşterea numerelor şi a numeraţiei, operează cu mărimi, forme (identificare, denumire, 
comparare), realizând serieri, grupări de obiecte, sortând obiectele pe categorii, clasificându-le, comparându-le după unu-
două criterii (în funcţie de nivelul de vârstă şi dezvoltare). 
De asemenea, au demonstrat capacitatea de dobândire de informaţii despre mediul înconjurător şi lumea vie prin 
observare, manipulare de obiecte şi investigare a mediului. 
Avându-se în vedere domeniul de Dezvoltare a limbajului, comunicării şi premisele citit-scrisului, pe parcursul 
asistenţelor s-a putut observa că preşcolarii sunt capabili să asculte în scopul înţelegerii mesajului, au dezvoltate 
abilităţile de comunicare eficientă, vizându-se permanent o exprimare verbală corectă din punct de vedere gramatical. 
Copiii se exprimă în propoziţii simple sau complexe, cu sens, fiind capabili să creeze propriile scenarii de joc, poveşti. 
Manifestă interes pentru carte, răsfoind cărţi cu poveşti, încercând, chiar, să citească singuri.  
În activitatea de la grupă, s-a urmărit dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică, asociere sunet – literă (mai ales în 
cazul grupelor de nivelul II). Copiii discriminează cea mai mare parte a sunetelor, realizează despărţiri ale cuvintelor în 
silabe, identificare de sunet iniţial şi final. De asemenea, sunt dornici de a transmite un mesaj scris, folosind, în acest 
sens, diferite mijloace: simboluri, desene, litere. 
Un alt domeniu de dezvoltare avut în vedere este Capacităţi şi atitudini de învăţare. Copiii manifestă curiozitate şi 
interes. Astfel, ei adresează de multe ori întrebările ”De ce?”, ”Cum?”, caută răspunsuri la întrebările, domeniile care îi 
preocupă, aleg şi desfăşoară activităţi care se potrivesc intereselor lor, elaborează planuri pe care le aplică. Preşcolarii 
dau dovadă de persistenţă în activitate, realizează o sarcină propusă de educatoare sau de colegi chiar dacă, uneori, 
întâmpină greutăţi în realizarea acesteia.  Dau dovadă de creativitate aducând elemente noi  în activităţile cunoscute, 
inventează jocuri, utilizează sau combină materiale şi strategii în modalităţi noi pentru a explora sau rezolva probleme. 
În ceea ce priveşte Dezvoltarea socio-emoţională, preşcolarii manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, interacţionând cu 
uşurinţă cu aceştia, solicită ajutorul atunci când au nevoie, sunt capabili să argumenteze acceptarea sau refuzul unei 
alternative date de adult. Interacţionează din proprie iniţiativă cu colegii, se integrează în grup sau creează unul prin 
iniţierea unui joc. Îşi adaptează comportamentul în funcţie de regulile diferitelor situaţii, explică regulile, argumenteză 
necesitatea respectării lor. Sunt capabili să îşi asume responsabilităţi, să negocieze şi să participe la luarea deciziilor. 
Manifestă empatie faţă de celelalte persoane, colegi. Copiii se percep în mod pozitiv punându-se, astfel, bazele încrederii 
de sine. Sunt capabili să-şi identifice unele emoţii, trăiri şi să-şi coordoneze comportamentul. 
Din punctul de vedere al Dezvoltării fizice, al sănătăţii şi igienei personale, preşcolarii sunt capabili să-şi coordoneze 
muşchii mari ai corpului în scopul mişcării, sunt dornici şi capabili de participare la diferite activităţi fizice. Îşi folosesc 
muşchii mici ai mâinilor pentru scopuri diferite, utilizează simţurile în interacţiunea cu mediul pentru a-şi orienta 
mişcările, demonstrează conştientizarea şi înţelegerea regulilor de securitate personală. Dau dovadă de deprinderi de 
igienă personală. 
Pe parcursul inspecţiilor s-a observat plasarea copilului în centru activităţii derulate la grupă, avându-se în vedere nevoile 
sale de dezvoltare. Permanent se pune accent pe dezvoltarea globală a preşcolarilor, acordându-se atenţie în egală măsură 
celor cinci domenii de dezvoltare. 
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Nivelul atingerii standardelor profesionale ale cadrelor didactice din instituţiile de educaţie timpurie 
Proiectarea didactică 
Puncte tari: 
 În toate unităţile de învăţământ preşcolar din judeţ se aplica curriculum aprobat prin Ordinul Ministrului nr.5233 
din 1 sept.2008. 
 Educatoarele elaborează planificări zilnice şi săptămânale în funcţie de complexitatea temei şi de interesele 
copiilor, pe durate diferite de timp ( max. 7 proiecte cu o durată de max.5 săptămâni, mai multe proiecte cu durata de 1  – 
3 săptămâni, planificarea săptămânală a unor teme, planificarea unor proiecte de o zi). 
 Planificarea activităţilor reflectă coerenţa atât pe orizontală (în cadrul unei  zile de lucru), cât şi pe verticală (pe 
parcursul unei săptămâni, a unei luni) a modului în care obiectivele, conţinuturile se corelează pe o durată mai mare de 
timp, asigurând un continuum al acţiunii cadrului didactic în scopul stimulării dezvoltării copilului. 
 Alternează activităţile statice cu cele dinamice respectând curba de efort fizic şi intelectual  a copiilor. 
 Educatoarele corelează obiectivele educaţionale cu conţinuturile, materialele şi mediul educaţional. 
Puncte slabe: 
 Proiectarea anuală, de multe ori, nu a răspuns structurii logice: tema anuală, denumirea proiectului, număr de 
săptămâni; nu a fost realizată pe nivel de vârstă la nivelul unei unităţii de învăţământ. 
 Există unele confuzii între activităţile pe domenii experienţiale pe grupuri mici şi activităţile la libera alegere a 
copilului. 
 Proiectul didactic are diferite forme şi structuri, de multe ori nu răspunde cerinţei de bază: proiectul didactic 
prezintă într-un mod structurat şi coerent activitatea didactică ce urmează a fi desfăşurată. 
Calitatea actului didactic. 
Puncte tari: 
 Educatoarele desfăşoară cu copiii activităţi care  reprezintă experienţe de învăţare pentru 
aceştia, pornind de la activităţile integrate (centrate pe anumite obiective şi conţinuturi), până la momentele de rutină sau 
tranziţie, care consolidează anumite deprinderi, abilităţi, ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 
sănătatea, igiena şi protecţia lui, dar şi pot extinde cunoştinţele şi experienţele acumulate prin activităţile integrate. 
 Educatoarele coordonează coerent şi corespunzător colectivele de copii şi activităţile; estimează atent şi 
revizuiesc  periodic  bugetul de timp alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcţie de interesul manifestat de copii 
pentru aceasta şi de capacităţile lor de învăţare. 
 Educatoarele individualizează conţinuturile învăţării în funcţie de particularităţile de dezvoltare a copilului, 
inclusiv pentru copiii cu nevoi speciale; acordă  atenţie  egală tuturor copiilor. 
 Proiectează şi desfăşoară activităţi în care copiii sunt implicaţi într-un mod activ. 
 Încurajează exprimarea opiniilor personale ale copiilor. 
 Educatoarea respectă identitatea şi unicitatea fiecărui copil. 
 Educatoarea promovează construirea de relaţii pozitive între copiii de aceeaşi vârstă, prin planificarea de situaţii 
în care copiii se pot juca împreună, învăţa unii de la alţii; intervine atunci când copiii se manifestă agresiv unii faţă de 
alţii şi îi ajută să înveţe strategii pentru rezolvarea de conflicte, îi ajută să înveţe să negocieze. 
 Copiii au sentimentul de siguranţă, certitudinea că se pot bizui pe ajutorul celor din jur în demersul lor spre 
cunoaştere şi devenire. 
Puncte slabe: 
 Mai sunt grupe unde nu sunt amenajate centrele tematice în acord cu tema parcursă de copii. 
 Unele centre de activitate sunt folosite în detrimentul altora. 
 Abordarea conţinuturilor nu este flexibilă, nu este centrată pe obiective educaţionale bine definite şi nu se au în 
vedere finalităţile învăţământului preşcolar. 
 În loc să-şi construiască o strategie didactică modernă, multe educatoare încă preferă metode clasice, uzate, 
neatractive.  
 Uneori, comportamentele indezirabile ale preşcolarilor sunt penalizate fără a fi explicate copiilor, fapt ce 
conduce la confuzie şi repetarea comportamentului. 
 La unele grupe, predomină activităţile statice. 
 Uneori, activitatea didactică este centrată pe intenţia didactică şi nu pe nevoile şi disponibilităţile copilului. 
Calitatea evaluării preşcolarilor 
Puncte tari: 
 Este realizată evaluarea iniţială conform cerinţelor curriculumului naţional, rezultatele fiind consemnate în fişa 
de evaluare aprobată de M.E.N. 
 Educatoarele integrează evaluarea formativă în cadrul activităţilor zilei.  
 Educatoarele utilizează portofoliul ca metodă de evaluare longitudinală.  
 Sunt folosite diferite instrumente de consemnare a progresului copiilor. 
Puncte slabe: 
 Fişa de evaluare iniţială şi sumativă aprobată de M.E.N. este detailată şi complexă iar perioada de evaluare 
iniţială şi sumativă nu este, uneori, suficientă, mai ales la nivel 1. 
 Nu există o concordanţă între obiectivele evaluării şi comportamentele vizate.  
 De multe ori, evaluarea, ca proces didactic,  este confundată cu aplicarea unor fişe de lucru individual. 
5. Formarea continuă a cadrelor didactice 
Organizarea/ monitorizarea desfăşurării activităţilor metodice din cadrul cercurilor pedagogice 
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La nivelul învăţământului preşcolar au fost constituite un număr de 10 cercuri pedagogice. 
Temele abordate pe parcursul anului şcolar 2013 – 2014 : 

- „Activităţile de tip outdoor” 
- Educația pentru schimbare în grădiniță și valențele ei în societatea cunoașterii” 

Activităţile metodice s-au desfăşurat în cadrul Centrului de resurse al învăţământului preşcolar (Grădiniţa cu program 
prelungit nr.11) şi Centrul de resurse pentru educaţia timpurie (Grădiniţa cu program prelungit nr. 37) şi au avut un 
caracter practic. Aspectele teoretice au reprezentat un suport în orientarea practică a demersului educativ din grădiniţă. 
De asemenea, întâlnirile cu cadrele didactice au reprezentat un prilej de diseminare a informaţiilor noi specifice educaţiei 
timpurii, orientarea şi mentorarea cadrelor didactice debutante. 
Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare 
Pornind de la identificarea nevoii de formare a cadrelor didactice din grădiniţe, a fost actualizată oferta C.C.D. Brăila 
după cum urmează: 
Denumirea programului: “ABILITARE PE CURRICULUM” 
Public ţintã: profesori pentru învăţământul preşcolar din grădiniţele din municipiul şi judeţul Brăila 
Durata : 24 de ore 
Denumirea programului: „ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE COPIL  - STRATEGII ŞI TEHNICI DE REALIZARE” 
Public ţintã: profesori pentru învăţământul preşcolar din grădiniţele din municipiul şi judeţul Brăila 
Durata : 24 de ore 
Denumirea programului: “STRATEGII DE PREDARE, ÎNVÃŢARE, EVALUARE ÎN ÎNVÃŢÃMÂNTUL 
PREŞCOLAR” 
Public ţintã: profesori pentru învăţământul preşcolar din grădiniţele din municipiul şi judeţul Brăila 
Durata : 24 de ore 
Denumire program: „MODALITÃ ŢI DE APLICARE A CURRICULUMULUI  PREŞCOLAR” 
Public ţintã: profesori pentru învăţământul preşcolar din grădiniţele din municipiul şi judeţul Brăila 
Durata : 24 de ore 
Denumire program: „EDUCAŢIE PARENTALĂ” 
Public ţintã: profesori pentru învăţământul preşcolar din grădiniţele din municipiul şi judeţul Brăila 
Durata : 24 de ore 
De asemenea, cadrele didactice au participat şi la alte programe propuse de C.C.D. Brăila. 
6. Participarea la proiecte educaţionale/ concursuri pentru copiii preşcolari 

Inspectorul de specialitate a sprijinit şi încurajat iniţierea/ participarea unităţilor de educaţiei timpurie şi, implicit, a 
cadrelor didactice şi a grupelor de copii, la diferite programe/ proiecte educaţionale iniţiate/ sprijinite de M.E.N. 
 Programul educaţional naţional de stimulare a interesului pentru lectură „Să citim pentru mileniul trei” (MEN, 

inspectorate, grădiniţe, comunităţi locale); 
 Programele educaţionale pentru nivelul antepreşcolar „Centre multifuncţionale” şi „Un start bun în viaţă” (Step by 

Step, UNICEF, MEN, ISJ-uri); 
 Proiect educaţional „Piti-Clic şi Dublu-Clic” - concursuri de creativitate pentru cadrele didactice (INFOMEDIA Pro, 

MEN, ISJ-uri); 
 Proiect educaţional „Cu Europa la joacă…” - concurs de stimulare a abilităţilor intelectuale şi de creativitate pentru 

copiii preşcolari şi şcolari mici (Editura Diana SRL, MEN, ISJ-uri); 
 Proiect educaţional SMARTY - concurs de cunoştinţe pentru copiii preşcolari, pe domenii experienţiale,  (Asociaţia 

SMARTY, MEN, ISJ-uri); 
 Proiect educaţional „Ruti te învaţă, lecţii pentru viaţă” (Editura Cuvântul Info, MEN, ISJ-uri); 
 Program  KIDSMART (IBM România, MEN); 
 Proiect educaţional RAFA GIRAFA (Romconcept International Solutions, MEN, ISJ-uri); 
 Proiect educaţional ’’Evaluarea în învăţământul preşcolar” (S.C. Esenţial Media Press S.R.L., MEN, ISJ-uri); 
 Proiecte FSE „Împreună cu copiii pentru un început şcolar de succes” – ID: 63.126 şi „Competenţe cheie prin jocuri 

virtuale la grădiniţă – resurse didactice pentru punerea bazelor formării competenţelor cheie la preşcolari” – ID: 
63.154 (MEN, Univ.Bucureşti, Şhotron, CD Press); 

 Programele educaţionale „Educaţia incluzivă în grădiniţe” şi „Paşi spre educaţia incluzivă în grădiniţă”  (Asociaţia 
RENINCO, UNICEF, MEN); 

  Programul educaţional „Curcubeul schimbării” (MEN, Asociaţia Ghidelor şi Ghizilor din România, Cuvântul Info, 
ISJ-uri); 

 Programul educaţional „EDU-şcoala” (Editura Edu -SC EDU SOFT MARKETING SRL, MEN, ISJ-uri); 
 Programul educaţional „VREAU SA FIU OLIMPIC!” (GERO PRO EDUCATIE S.R.L., MEN, ISJ-uri) . 
Pornind de la intenţia de promovare a principiilor educaţiei pentru schimbare în şi prin instituţiile de învăţământ 
preşcolar, precum şi împărtăşirea la nivel local, judeţean şi naţional a experienţelor pozitive din acest domeniu, proiectul 
educaţional naţional “Curcubeul schimbării”, care a debutat în octombrie 2013 şi se va derula până în octombrie 2015, se 
derulează în 35 de grădiniţe din judeţul Brăila, cu participarea a 243 de cadre didactice şi a unui număr de 3868 de copii. 
Partenerii în acest proiect sunt: 

 la nivel naţional: UNESCO, AGGR (Asociaţia Ghizilor şi Ghidelor din România), Editura “Cuvântul Info 
Ploieşti”, C.KREUL Germania. 

 la nivel judeţean:  
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 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila       
  Direcţia Cultură Învăţământ Sport şi Turism din cadrul Primăriei Brăila 
 Asociaţia profesională  a educatoarelor  “Egida”    
 Casa Corpului Didactic, Brăila 
 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Brăila 
 Şcoala Populară de Artă  “Vespasian Lungu”, Brăila 
 C.I.D.I.E.D.D. -  “Europe Direct” Brăila 
 Asociaţia de voluntariat “Volintin” 
 Teatrul de păpuşi “Cărăbuş” 

Proiectul a cuprins activităţi derulate la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivel local precum şi activităţi la nivel 
judeţean şi naţional. Dintre activităţile derulate la nivel judeţean, un impact deosebit un avut: 
 Simpozion judeţean ,,Tradiţionalism şi modernism în învăţământul românesc’’, ediţia    a  II -  a, cu tema anuală:  

„Familia - nucleu al civilizaţiei”; 
 ,,Dăruind vei dobândi’’- acţiuni de voluntariat, donaţii, ajutorare a unor copii ce provin din familii dezavantajate, a 

unor persoane aflate în dificultate; 
 ,,Gândirea- un dar de preţ’’-masă rotundă- ,,Stimularea gândirii la  vârsta preşcolară- Cum, când şi unde?’’la care au 

participat părinţi, cadre didactice şi specialişti din domeniul educaţiei şi psihologiei copilului; 
 „Familia – univers al civilizaţiei” masă rotundă – la care au participat părinţi, cadre didactice şi specialişti din 

domeniul educaţiei şi psihologiei copilului. 
 Cursuri de formare „Educaţia pentru schimbare în grădiniţă” adresat cadrelor didactice din unităţile de învăţământ 

preşcolare înscrise în proiect. 
Având ca scop: celebrarea copilăriei prin valorificarea potenţialului creativ al copiilor, valorizarea individuală a 
personalităţii lor, formarea deprinderilor de  a respecta normele de comportare în diverse situaţii, educarea abilităţii 
copiilor de a intra în relaţie cu cei din jur; valorificarea activităţii cadrelor didactice desfăşurate la grupele de copii prin 
oferirea oportunităţii de manifestare, în perioada 31 mai – 1 iunie s-a derulat, în parteneriat cu Primăria  Municipiului 
Brăila,  Proiectul educaţional judeţean „ Pe aripile copilăriei”, ediţia a III-a, în cadrul căruia au fost organizate 
diferite activităţi la care au participat un număr de aproximativ 2000 de copii şi 300 cadre didactice. 
CALENDAR DE  ACTIVITĂŢI 
NR. 
CRT.  

TEMA MODALITĂŢI DE REALIZARE DATA ŞI LOCUL 
DESFĂŞURĂRII 

1. “CULORILE  
COPILĂRIEI” 

 PICTURĂ   30 MAI 
FALEZA DUNĂRII 

2. “ ZIUA LECTURII  ÎN 
AER LIBER” 

CITIREA UNOR POVEŞTI, TEXTE 
APROPIATE UNIVERSULUI 
COPILĂRIEI 

30 MAI 
GRĂDINA MARE 

3. 
 

“RITMURILE  
COPILĂRIEI”- 
FESTIVALUL 
DANSULUI  ŞI AL 
CÂNTECULUI EDIŢIA 
A-III-A 

4 SECŢIUNI: 
-INTERPRETARE VOCALĂ 
-DANS MODERN ŞI DE SOCIETATE; 
-DANS TEMATIC; 
-DANS POPULAR; 

 
1 IUNIE  
ESPLANADA DUNĂRII 

7. CONCLUZII 
Asigurarea calităţii serviciilor de educaţie timpurie depinde de calitatea pregătirii profesionale a cadrelor didactice care 
lucrează în grădiniţe, calitatea mediului educaţional şi afectiv oferite, colaborarea coerentă şi continuă între actorii 
implicaţi în procesul educaţional : copil  - familie – grădiniţă – comunitate locală.  
Pentru a asigura copiilor un mediul educaţional propice învăţării şi dezvoltării lor, care să ofere tuturor copiilor, în egală 
măsură, posibilitatea de a se dezvolta în ritmul lor individual şi de a valorifica interesele şi potenţialul lor individual, este 
necesar ca educatorul să deţină competenţele  profesionale specifice. 
Aşa cum fiecare copil este unic şi fiecare cadru didactic este unic, însă rezultatul muncii sale trebuie să fie în orice 
context acelaşi: un copil căruia să-i oferim un start bun în viaţă prin educaţia timpurie!  
 
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 
OBIECTIVE 
 proiectarea activităţii instructiv-educative în concordanţă cu curriculumul naţional şi programele şcolare în 
vigoare;  
 diversificarea metodelor de predare – învăţare, complementaritatea metodelor clasice şi alternative de evaluare; 
 aprecierea corectă a nivelului de pregătire a elevilor şi modul în care aceştia operează cu cunoştinţele şi 
deprinderile asimilate;  
 calitatea influenţelor mediului educaţional creat în instituţia şcolară asupra elevilor şi cadrului didactic; 
 dezvoltarea profesională a învăţătorilor/ institutorilor/ profesori pentru învăţământ primar prin modalităţi diverse 
de formare continuă. 
INCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014 
Pentru cuprinderea în şcoli a tuturor copiilor de vârstă şcolară s-a efectuat recensământul la nivelul fiecărei şcoli/ 
circumscripţie şcolară, s-au centralizat datele la Inspectoratul Şcolar Judeţean, realizând înscrierea elevilor în clasa 
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pregătitoare în perioadele prevăzute de lege. Au fost constituite 136,6 clase pregătitoare, cu un efectiv de 2847 elevi. Din 
totalul celor 710 posturi pentru învățământ primar, 361 au fost în mediul urban și 349 în mediul rural.   
În programul „A doua șansă pentru învățământ primar” s-au constituit 10 clase, 7 în municipiul Brăila (Școlile 
Gimnaziale „Nikos Kazantzakis” și „Anton Pann”) și 3 în mediul rural (Școlile Gimnaziale Gradiștea și Unirea). 
S-a constatat creşterea numărului de cadre didactice calificate prin absolvirea de către suplinitorii necalificaţi a studiilor 
universitare. 
ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 
CONSFATUIRI JUDETENE 
Consfătuirile judeţene ale învăţătorilor s-au desfăşurat în data de 11 septembrie 2013, după următorul program:  

Data Ora Unitatea şcolară Disciplina Observaţii 
miercuri, 

11.09.2013 
8:30 ISJ Brăila, corp 2, str. Petru 

Maior, nr. 20 (colţ cu str. 
Mihai Eminescu) 

- sala de ședințe 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
– CLASA 

PREGĂTITOARE 

Participă toți învățătorii 
care sunt încadrați la 
clasa pregătitoare – clase 
în regim normal sau în 
regim simultan 

miercuri, 
11.09.2013 

10:30 ISJ Brăila, corp 2, str. Petru 
Maior, nr. 20 (colţ cu str. 
Mihai Eminescu) 

- sala de ședințe 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
– CLASA I 

Participă toți învățătorii 
care sunt încadrați la 
clasa I – clase în regim 
normal sau în regim 
simultan 

miercuri, 
11.09.2013 

11:30 ISJ Brăila, corp 2, str. Petru 
Maior, nr. 20 (colţ cu str. 
Mihai Eminescu) 

- sala de ședințe 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
– CLASELE II-IV 

Participă responsabilii 
comisiilor metodice  - 
clasele II – IV 
(minimum 2 învățători/ 
școală) 

Tematica abordată: 
1. Structura anului şcolar (ordinul MEN nr. 3818/2013); Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

(săptămâna 7–11 aprilie 2014)  
2. Prezentarea unor aspecte legislative care vizează învăţământul primar din LEN (1/ 2011) 
3. Probleme legate de evaluarea iniţială şi evaluarea formativă din perspectiva LEN (1/2011)  
4. Plan cadru. Programe şcolare (în vigoare). Elaborarea proiectărilor calendaristice pentru anul şcolar 2013 – 2014. 

Noutăți în curriculumul clasei pregătitoare și clasei I 
5. Proiectarea şi desfăşurarea orelor de lectură în anul şcolar 2013 – 2014 
6. Managementul clasei. Managementul clasei pregătitoare 
7. Rezultatele cercetării ISE privind implementarea clasei pregătitoare în anul școlar 2012 – 2013 
8. Informații CNEE privind pilotarea Evaluării naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul școlar 2012 – 

2013 
9. Rezultate la Examenele naționale pentru definitivare/ titularizare în învățământ 2013 – specializarea învățători 
10. Temele pentru acasă: selectare/ elaborare, volum, diversitate, corectare, valorificare 
11. Aplicarea Ordinului M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte şi a Notei 

MECTS nr. 44366/ 10.09.2010 (Aplicarea OMECI 5132/ 2009 în învăţământul primar) 
12. Diagnoza procesului educaţional   pentru anul 2012 – 2013 
13. Organizarea cercurilor pedagogice pentru învăţământ primar 2013 – 2014 
În cadrul consfătuirilor judeţene au fost diseminate informaţii de actualitate primite la Consfătuirea naţională a 
inspectorilor de specialitate. 
Constituirea consiliilor consultative 
A fost constituit Consiliul consultativ al învăţătorilor (21 de membri), s-a aprobat regulamentul de funcţionare, s-a stabilit 
tematica  pentru anul şcolar 2013-2014, termenele de realizare şi s-au repartizat responsabilităţile pentru fiecare membru. 
Consiliul Consultativ a elaborat prognoza Consiliului Consultativ al Învăţătorilor privind starea disciplinei pentru anul 
şcolar 2013 – 2014, anexă a planului managerial. 
În anul şcolar 2013 – 2014, Consiliul consultativ al proferilor pentru învățământ primar a avut următoarea componență: 
Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Grad 
didactic 

Unitatea şcolară 

 1 Dumitriade Carmen I Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” 
 2 Malinchi Mariana I Şcoala Gimnazială “ Aurel Vlaicu “ 

 3 Cireașă Mirela I Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza “ 
 4 Şerban Lenuţa               I Şcoala Gimnazială  “N. Kazantzakis”  
 5 Orzan Paula I Liceul de Arte „Hariclea Darclee”    
 6 Târhoacă Nicolae I Şcoala Gimnazială Scorțaru Nou  
 7 Urse Aneta                I Şcoala Gimnazială Chiscani 
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 8 Coteț Daniela I Şcoala Gimnazială ”Mihai Viteazul”  
 9 Ene Ecaterina I Şcoala Gimnazială Cazasu 
10 Ionaşcu Liliana I Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” 
11 Nistor Alina I Şcoala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu“ 
12 Mircioi Mariana I Liceul Pedagogic “D.P. Perpessicius”  
13 Popescu Ioana                  I Şcoala Gimnazială “Fănuș Neagu “ 

14 Drăghici Daniela I Liceul cu Program Sportiv  
15 Constantin Safta I Şcoala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” 
16 Ciupitu Neculai I Şcoala Gimnazială Traian 
17 Stanislav Elena I Şcoala Gimnazială „I.L. Caragiale” 
18 Damian Aurelia Liliana I Şcoala Gimnazială Vădeni 
19 Ioana Butoi I Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri”  

20 Ghiorghe Alina I Şcoala  Gimnazială  “Mihai Eminescu“  
21 Epureanu Mirela I Liceul Teoretic “C. Angelescu” Ianca 
Organizarea/ monitorizarea cercurilor pedagogice 
Cercurile pedagogice s-au constituit după criteriile: clase, zone, repartiţie echilibrată rural – urban, alternative 
educaţionale, clase simultane. Cele 20 de cercuri (câte 4 grupe pentru fiecare clasă – învăţământ tradiţional) au abordat 
teme din perspectiva tematicii dezbătute la consfătuirea națională și județeană a învățătorilor: 
Clasa pregătitoare: Managementul clasei pregătitoare. Abordarea interdisciplinară a curriculumului în procesul de 
predare-învățare-evaluare 
Abordarea tematică a conținuturilor – specificul proiectării și desfășurării lecțiilor la clasa pregătitoare   
Strategii didactice eficiente utilizate la disciplina „dezvoltare personală” (exemple de bune practici) 
Clasa I: Abordarea integrată a conținuturilor - premisă a dezvoltării competențelor în cadrul disciplinei „Matematică și 
explorarea mediului”.  Exemple de bună practică (proiectare, fișe de lucru, modalități de evaluare) 
Inovaţie şi creativitate în abordarea integrată a conţinuturilor la clasa I.  Exemple de bună practică (proiectare, fișe de 
lucru, modalități de evaluare) 
Clasa a II-a: Metode, tehnici și instrumente de evaluare; diversitatea tehnicilor de evaluare din perspectiva evaluării la 
finalul clasei a a II-a, conform LEN nr. 1/ 2011 
Clasa a III-a: Modalităţi de formare a abilităţii pentru lectură – abilitatea de a înţelege şi de a folosi acele forme ale 
limbajului scris cerute de societate şi /sau valorizate de individ (lectura în scop literar; lectura în scopul achiziţionării şi 
utilizării informaţiei )  
Dimensiunea interculturală a predării literaturii române în învaățământul primar, în vederea creșterii interesului pentru 
lectură 
Particularități ale rezolvării  problemelor  matematice cu caracter practic – aplicativ 
“Elevul de azi, cetățeanul de mâine” (valorificarea rezultatelor Programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai 
bun!” și experiențe de bune practici în lecțiile de educație civică) 
Clasa a IV-a: Metode, tehnici și instrumente de evaluare; diversitatea tehnicilor de evaluare din perspectiva evaluării la 
finalul clasei a IV-a, conform LEN nr. 1/ 2011 
Educația interculturală - resursă pentru dezvoltarea comunităților multiculturale 
Strategii de optimizare a înțelegerii și utilizării limbajului specific la disciplina educație civică, în ciclul primar 
Activităţile cercurilor pedagogice au fost diseminate prin apariţii în presa locală. 
Inspecţiile şcolare 
Inspecţiile  şcolare au urmărit  culegerea de date privind: proiectarea activităţii instructiv-educative în concordanţă cu 
curriculumul naţional şi programele şcolare în vigoare; modul în care se derulează procesul de predare, învăţare şi de 
evaluare la clasă; nivelul atingerii standardelor de calitate; profesionalismului cadrului didactic; nivelul de pregătire a 
elevilor şi modul în care aceştia operează cu cunoştinţele şi deprinderile asimilate; calitatea influenţelor mediului 
educaţional creat în instituţia şcolară asupra elevilor şi cadrului didactic.  
În anul şcolar 2013 – 2014, s-au efectuat inspecţii şcolare, după cum urmează: 
Inspecţii speciale  

Gradul didactic Număr inspectii efectuate 

Definitivat -sesiunea 2014 50 
Gradul II-sesiunea 2014 24 
Gradul I-sesiunea 2014 22 
Inspecţii de specialitate 
Inspectii de specialitate Numar inspectii  
Inspectii planificate - grad II (IC1, IC2) 25 
Inspectii planificate - grad I (IC1, IC2) 39 
Inspectii titularizare 69 
Controale tematice  
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TOTAL - CONTROALE TEMATICE/ UNITĂŢI DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

5 

Inspecţii tip  Inspecție Școlară Generală 
Unităţi şcolare Cadre didactice inspectate Calificative acordate 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

7 52 0 5 47 
CONSTATĂRI ÎN URMA INSPECŢIILOR ŞCOLARE 
PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 
Puncte tari 
Documentele de proiectare sunt elaborate respectând planul cadru, programele şcolare şi metodologia proiectării în 
vigoare. Tipul de curriculum este adecvat nivelului claselor.  
În cazul inspecţiilor speciale şi de specialitate s-au elaborat proiecte didactice detaliate din analiza cărora se observă: 
precizarea clară a datelor de identificare a lecţiilor, selectarea corectă a obiectivele de referinţă, identificarea şi formularea 
corectă a obiectivele operaţionale. Conţinuturile selectate sunt corespunzătoare obiectivelor educaţionale, adecvate 
nivelului de vârstă; acestea sunt prezentate secvenţial şi ordonate logic; sunt prezente elemente ale strategiilor moderne, 
alternative în proiectarea lecţiilor (în special metode ale gândirii critice). 
Puncte slabe 
Sunt cadre didactice care dovedesc formalism în proiectare, prin utilizarea neprelucrată a planificărilor calendaristice şi a 
proiectării unităţilor de învăţare de pe internet sau din revistele de specialitate. În unele şcoli, strategiile didactice sunt 
preponderent clasice. Există elevi cu cerinţe educative speciale care nu beneficiază de elaborarea şi aplicarea unui 
curriculum adaptat sau de învățământ de sprijin. 
DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII DIDACTICE 
Puncte tari 
Pe parcursul activităţilor didactice asistate învăţătorii au dovedit grijă pentru claritatea şi corectitudinea explicaţiilor. 
Pentru însuşirea noţiunilor noi, majoritatea învăţătorilor valorifică eficient cunoştinţele însuşite anterior, folosesc atât 
metode tradiţionale, cât şi metode şi procedee moderne astfel încât elevii să participe activ la propria lor instruire, să 
descopere cu plăcere cunoştinţele noi. 
Există preocupare pentru crearea unui cadru afectiv propice desfăşurării orelor în bune condiţii, se evidenţiază dorinţa 
pentru o ţinută adecvată, folosirea unui ton cald, gestică specifică unui cadru didactic care se respectă. 
A fost aplicată cu succes predarea interdisciplinară a conținuturilor la clasa pregătitoare și la clasa I. 
Puncte slabe 
Se constată deficienţe în: predarea textului liric, diversificarea şi aplicarea tipurilor de exerciţii gramaticale, aplicarea 
metodologiei de rezolvare/ transformare/ compunere de probleme, asigurarea densităţii lecţiilor de matematică. Nu se 
realizează o reală integrare a elevilor cu cerinţe educative speciale în lecţie.  
COMPONENTA EVALUATIVĂ 
Puncte tari 
În evaluarea elevilor se utilizează atât metode clasice cât şi metode alternative (portofoliul, autoevaluarea, observarea 
sistematică); probele de evaluare cuprind tipuri diferite de itemi şi sarcini gradate ca dificultate.  
În majoritatea şcolilor controlate, învăţătorii au prezentat documente care demonstrează că se realizează evaluarea 
unităţilor de învăţare, mai puţin evaluarea ca moment distinctiv al fiecărei lecţii. La clasa pregătitoare au fost aplicate 
metode alternative, complementare de evaluare, în vederea întocmirii raportului final de evaluare. La clasele I, învăţătorii 
au organizat primele două săptămâni ale semestrului I în vederea evaluării iniţială a elevilor, stabilirii aptitudinii de 
şcolaritate a acestora şi alegerii tipului de curriculum adecvat nivelului clasei; în multe situaţii învăţătorii au colaborat cu 
psihologi sau consilieri şcolari în alegerea şi administrarea testelor psihologice. 
Puncte slabe 
Evaluarea formativă din finalul lecţiei nu este valorificată suficient; în unele cazuri nu sunt prezentate explicit măsurile 
de ameliorare. 
ASPECTE SEMNIFICATIVE ALE ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE 
ANALIZA SWOT A DISCIPLINEI 
Puncte tari 
 planificări calendaristice întocmite în conformitate cu programele şcolare în vigoare; 
 management bun al clasei pregătitoare; 
 competenţe adecvate domeniului de specialitate; 
 ritmicitatea parcurgerii programei; 
 înlănţuirea logică a etapelor demersului didactic; 
 accesibilitatea limbajului de predare; 
 utilizarea raţională a timpului didactic, prin folosirea diferitelor materiale (xerox, şabloane, texte, imagini, 
auxiliare didactice diverse) şi printr-o bună organizare a conţinuturilor şi a învăţării; 
 extinderea utilizării metodelor alternative de învăţare şi evaluare, cu prioritate a portofoliului şi a proiectului 
 participare deosebită la sesiuni de comunicări ştiinţifice judeţene/interjudeţene/naţionale; 
 receptivitate la problemele reformei; 
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 buna colaborare cu comunitatea locală; 
 preocupare  pentru achiziţionarea şi recondiţionarea materialului didactic atractiv. 
 varietatea ofertelor pentru opţionale; 
 activităţi metodice cu tematică diversă, actuală la cercurile pedagogice; 
 preocupare pentru dezvoltarea personală; 
 relaţii parteneriale cu şcolile din judeţ şi alte judeţe; 
 desfăşurarea unor activităţi extracurriculare variate; 
 implicarea deosebită pentru pregătirea elevilor în vederea participării la diferite concursuri judeţene şi naţionale; 
 organizarea programelor de recuperare/dezvoltare pentru elevi, pe baza unor programe monitorizate de 
conducerile şcolilor; 
 organizarea unor activităţi de consiliere şi pregătire a elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate (“Şcoala 
de după şcoală”, “Şi nouă ne pasă”); 
 desfăşurarea în bune condiţii a concursurilor judeţene organizate de I.S.J. 
Puncte slabe 
 dificultăţi/deficienţe în conceperea lecţiilor cu 2 – 4 clase simultan (îndeosebi la învăţătorii debutanți); 
 creşterea numărului de elevi cu cerinţe educative speciale integraţi în şcolile de masă şi insuficienta pregătire a 
învăţătorilor de a lucra cu aceşti elevi; 
 scăderea interesului pentru alternativa educaţională step by step; 
 prezenţă scăzută la cercurile pedagogice, comparativ cu anii anteriori, din cauza desfăşurării acestora în zilele de 
sâmbătă; 
 supraîncărcarea elevilor, îndeosebi la şcolile mari din municipiu; 
 utilizarea excesivă a probelor de evaluare scrisă; 
 tendinţă de supraevaluare a elevilor,  performanţele lor în învăţare nefiind întotdeauna raportate corect la 
descriptorii de performanţă. 
 incapacitatea elevului de a converti cunoştinţele teoretice în competenţe şi abilităţi; 
 slaba implicare în realizarea corectă şi eficientă a unor parcursuri de învăţare diferenţiată şi individualizată ; 
 lipsa unor criterii profesionale în alegerea manualelor alternative; 
 în şcolile cu clasele CP-IV care funcţionează în alte localităţi decât şcoala coordonatoare, funcţia managerială 
nu se exercită continuu şi pe toate domeniile 
Oportunităţi 
 deschiderea tinerei generaţii către operarea pe calculator; 
 existenţa multiplelor posibilităţi de formare iniţială a învăţătorilor/institutorilor; 
 derularea Programului Naţional ”Lapte-corn” şi cel de protecţie socială-asigurarea cu rechizite; 
 disponibilitatea/ deschiderea unor primării faţă de problematica şcolii; 
 implementarea strategiilor privind descentralizarea învăţământului şi asigurarea calităţii; 
 stagii de formare continuă pentru învăţători. 
Ameninţări 
 Greutatea preluării şi prelucrării rapide a informaţiei, mai ales în zona rurală şi în şcolile din Insula Mare a 
Brăilei;  
 lipsa unor prevederi specifice în legislaţia şcolară care să permită atenţionarea/sancţionarea cadrelor didactice 
dezinteresate faţă de propria dezvoltare profesională. 
 posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar în condiţiile socio-economice actuale ale judeţului Brăila; 
 creşterea numărului de elevi ai căror părinţi lucrează în afara graniţelor; 
 fluctuaţia învăţătorilor/institutorilor suplinitori calificaţi;  
 lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă, manifestată în unele colective de cadre didactice. 
 scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra stabilităţii numărului de posturi;. 
 diminuarea interesului familiei (cu precădere în mediul rural) de a susţine pregătirea şcolară a copiilor. 
PRIORITĂŢI 
I. Reducerea absenteismului:  
II. Evaluarea cu scop de orientare si optimizare a învătării:  
III. Îmbunătătirea competentelor de lectură  
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE 
Învăţătorii participă în număr mare la activităţi de perfecţionare, la nivel local, judeţean, naţional, internaţional. 
La iniţiativa inspectorului de specialitate şi în urma constatărilor făcute în inspecţiile şcolare, CCD Brăila a organizat  
cursuri de formare pentru învăţământul primar: „Abilitare curriculară la disciplina matematică”, „Abilitare curriculară la 
disciplina limba şi literatura română”, „Abilitare curriculară la ştiinţe”. 
A sporit numărul publicaţiilor şcolare (cu ISBN/ ISSN) realizate de învăţătorii din judeţul Brăila: reviste şcolare, 
auxiliare didactice, ghiduri didactice, articole publicate în reviste de specialitate. 
În perioada vacanţei de vară s-a derulat proiectul judeţean „Şcoala de vară” în  şcoli din municipiul Brăila și mediul rural. 
Un număr de 42 de învățători au participat la programul de instruire pentru concursul de titularizare 2014. 
CONCURSURI ŞCOLARE  
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Inspectorul şcolar a susţinut demersurile învăţătorilor care au iniţiat şi organizat concursuri şcolare la nivel judeţean. 
Aceste concursuri au vizat arii curriculare diferite şi s-au desfăşurat cu participarea directă a elevilor. În semestrul I, 
Consiliul Consultativ al Învăţătorilor a evaluat propunerile şcolilor de organizare de concursuri la nivel judeţean şi a 
selectat un număr de 27 de concursuri județene. 
Premierea elevilor participanţi la concursurile judeţene pentru învăţământ primar s-a făcut în cadru festiv, într-un 
spectacol susţinut chiar de elevii premiaţi - “Gala steluţelor”, în luna iunie 2014. 
ACTIVITATEA DE CUPRINDERE A COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE SI CLASA I 
Realizarea recensământului 
În  luna februarie 2014 au fost reactualizate circumscriptiile scolare. A fost efectuat recensământul copiilor care au 
debutul scolar în anul 2014 – 2015 si s-au înregistrat optiunile părintilor acestora referitoare la nivelul de clasă la care 
solicită înscrierea (clasa I, respectiv în clasa pregătitoare) si la unitatea de învătământ solicitată. 
Informarea părinţilor 
Au fost popularizate acţiunile privind organizarea clasei pregătitoare/clasei I prin publicaţii locale, posturi locale şi 
zonale de radio şi TV, site-ul ISJ Brăila și ale unităților școlare, sistemul de comunicaţie electronică, presa electronică. 
Au fost transmise în unitătile de învătământ Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I si 
toate reglementările ulterioare privitoare la cuprindere copiilor în clasa pregătitoare si în clasa I. 
Au fost organizate şedinţele cu directorii în vederea asigurării cadrului pentru informarea cadrelor didactice şi a părinţilor 
privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare si în clasa I pentru anul şcolar 2014 - 2015. 
Au fost organizate si s-au desfăsurat întâlnirile pentru informarea si consilierea părintilor copiilor din grădinită care vor fi 
cuprinsi, în anul scolar 2014 – 2015, în învătământul primar.  
STAGII DE FORMARE SI INSTRUIRI LA CARE A PARTICIPAT INSPECTORUL; FORME DE 
AUTOPERFECTIONARE 
 consfătuirea inspectorilor de specialitate pentru învăţământ primar (Călimănești, septembrie 2013); 
 „Educație pentru sănătate” (Sinaia, octombrie 2013); 
 “Improving Adult Literacy” – using successful creative writing approaches with disadvantaged learners - 
Grundtvig Workshop (Marea Britanie - noiembrie 2013); 
 „Oportunitaţi pentru o carieră didactică de calitate printr-un program naţional de formare continuă a profesorilor 
de matematică din invăţămantul preuniversitar”, POSDRU/87/1.3/S/62882 (februarie – mai 2014). 
CONCLUZII 
Pe parcursul anului şcolar 2013-2014, la nivelul ciclului primar s-a desfăşurat o activitate  didactică bună şi foarte bună. 
Strategiile didactice îmbină metode tradiţionale cu metode şi forme de organizare moderne, activ – participative, se 
acordă o atenţie deosebită evaluării formative şi ambientului educaţional. Oferta disciplinelor opţionale şi activităţilor 
extracurriculare este diversă. Majoritatea învăţătorilor au participat la diverse forme de perfecţionare  şi 
autoperfecţionare. 
 
RELIGIE ORTODOXĂ 
I. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 
Nr. cadre didactice 

Pe 
medii Titulari/suplinitori Pe nivele de învăţământ Necalificaţi 

 
În curs de 
calificare Calificaţi 

 urban Rural urban Rural urban Rural 
 49 /52  - - - - 55 46 
Sunt in total 1009,5 ore in urban si 624,9 ore in rural, sunt : un profesor cu doctorat, 17 profesori cu gradul didactic I, 24 
cu gradul II si 28 cu definitivat ; sunt 34 de profesori clerici, 67 laici, 49 titulari 
S-a urmărit încadrarea cu personal didactic calificat la şcolile din mediul rural. Acolo unde, din motive obiective, acest 
lucru nu a fost posibil  s-a adoptat soluţia încadrării unor cadre didactice cu studii superioare având specializări apropiate 
de cerinţele posturilor. 
S-au incheiat protocoale de colaborare cu profesorii si preotii ce predau religia la cultele romano-catolic,crestinii de rit 
vechi si adventisti.  
II. INSPECŢIA ŞCOLARĂ; SITUAŢIA STATISTICĂ ŞI ANALITICĂ 
 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
               CONTROLATĂ 

              SCOPUL       
        CONTROLULUI 

    DATA 

Şcoala gimnazială STĂNCUŢA, N. 
KATZANTZAKIS şi L.P.S. 

Inspecţie RODIS 11-15.11.2013 

Şcoala gimnazială D. CANTEMIR, E. 
TEODOROIU şi C.N.N.BĂLCESCU 

Inspecţie RODIS 31.03-4.04.2014 

Şcoala gimnazială GALBENU,JIRLAU, VISANI, 
A.S.PUSKIN 

CONTROL TEMATIC 12.09.2013 

Şcoala gimnazială GALBENU,JIRLAU, VISANI, 
A.S.PUSKIN 

CONTROL TEMATIC 27.09.2013 

Şcoala gimnazială GALBENU,JIRLAU, VISANI, 
A.S.PUSKIN 

CONTROL TEMATIC MARTIE 2013 

Şcoala gimnazială GALBENU,JIRLAU, VISANI, CONTROL TEMATIC 10.06.2014 
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A.S.PUSKIN 
-au fost şi inspecţii pentru înscrierea şi pentru participarea la susţinerea gradelor didactice 
INSPECTIILE EFECTUATE IN ANUL SCOLAR 2013-2014 
NR 
CRT 

NUMELE SI 
PRENUMELE 

SCOALA/LICEUL TIPUL 
INSPECTIEI/ 
METODIST 

NOTA/ 
 
 

DATA 

1 IACOB CORNELIA I L CARAGIALE IS GR I 10 2.12.2013 
2 ROBITU-CALEN 

FLORICA 
C ANGELESCU-
IANCA 

IC1 GRI 
COCIRLEA 

FB 
 

3.12.2013 

3 BAGU ANDREI SPECIALA 
TICHILESTI 

IS GR II 
CARAGATA 

10 20.01.2014 

4 MOCANU ALINA FANUS NEAGU IC1 GRI  
CARAGATA 

FB 4.03.2014 

5 SMEU MARINELA TUFESTI IS GR II 
FERESCU 

10 24.02.2014 

6 BLOJU 
CONSTANTA 

CHISCANI IS1 DEF 10 14.03.2014 

7 PUCHEANU ANGEL UNIREA IS1 DEF 10 23.04.2014 
8 STAN NICUTA GEMENELE IC1 GR I FB 7.05.2014 
9 MIHALCEA ADEL 

CRISTIAN 
A SALIGNY IC1 GR II FB 12.05.2014 

10 CRISTIAN 
MARIANA 

E NICOLAU IS GR I 10 8.05.2014 

11 DONE ANDREEA MIRCEA VODA IC1 GR II 
COCIRLEA 

FB 14.05. 2014 

12  BLOJU 
CONSTANTA 

CHISCANI IS2 DEF 10 16.05.2014 

13 ZECA ALIN PLOPU IS1 DEF 
COCIRLEA 

10 5.05.2014 

14 BANICA ANISOARA D CANTEMIR IC1 GR I 
NEGULESCU 

FB 14.05.2014 

 MOROIANU 
MAGDA DANIELA 

INSURATEI IC1 GR II 
COCIRLEA 

FB 13.05.2014 

15 RADU DANIELA 
ADINA 

INSURATEI IC2 GR II 
COCIRLEA 

FB 13.05.2014 

16 BALAN NICOLETA SF ANDREI IC1 GR II 
CARAGATA 

FB 23.05.2014 

17 ION DANIEL M. VITEAZUL IC1 GR II 
CARAGATA 

FB 12.05.2014 

18 SARARU VIORICA .A.ASLAN IS GR II 
FERESCU 

10 23.05.2014 

19 PUCHEANU ANGEL UNIREA IS2 GR DEF 10 2.06.2014 
20 FILOTE 

MARGARETA 
CSEI IS GR II 

LAZARESCU 
FB 4.06.2014 

21 DAMIAN MONICA LPS IC1 GR I FB 30.05.2014 
22 RASVAN STELUTA LPS IC 1 GR I FB 30.05.2014 
23 ICONARU IONICA . GH. M. MURGOCI IC2 GR I FB 3.06.2014 
24 TUGUI NINA VIZIRU IS GR II 

NEGULESCU 
10 28.05.2014 

25 ZECA ALIN PLOPU IS2 DEF 
COCIRLEA 

10 5.06.2014 

Au fost realizate de către profesorii metodişti inspectii de specialitate profesorilor de religie debutanti si cu gradul 
didactic definitiv, pentru realizarea unei diagnoze.  
Aspectele analizate au fost: 
-planificarile calendaristice 
-planurile de lectii 
-portofoliile 
-pariciparea la concursuri scolare 
-realizarea evaluarii elevilor 
-antrenarea elevilor in activitati extrascolare 
-colaborarea cu parohia si cu directiunea scolii 
-participarea la cursuri de formare 
-elevi de alte confesiuni din scoala 
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-alte aspecte 
INSPECTII DE SPECIALITATE 2013-2014 
NR 
CRT 

NUMELE SI 
PRENUMELE 

SCOALA TIPUL INSPECTIEI/ 
METODIST 

NOTA/ 
 
 

DATA 

1 DAMIAN MONICA LPS SPECIALITATE 
PR. GRECU 

FB 11.11.2013 

2 RASVAN STELUTA LPS SPECIALITATE 
PR. GRECU 

FB 11.11.2013 

3 SOARE 
CONSTANTINA 

N. KATZANTZAKIS SPECIALITATE 
PR. GRECU 

FB 11.11.2013 

4 ANDRONACHE 
ALEXANDRINA 

STANCUTA SPECIALITATE 
PR. GRECU 

FB 11.11.2013 

5 MOCANU ALINA FANUS NEAGU SPECIALITATE  
CARAGATA 

FB 20.01.2014 

6 ION DANIEL SC MIHAI VITEAZUL SPECIALITATE  
CARAGATA 

FB 12.05.2014 

7 BANICA ANISOARA SC D CANTEMIR SPECIALITATE  
CARAGATA 

FB 4.04.2014 

8 PR GRECU FLORIN CNNB SPECIALITATE  
FERESCU 

FB 3.04.2014 

9 TODIE STELA CNNB SPECIALITATE 
PR. GRECU 

FB 3.04.2014 

10 MIHALCEA ADEL 
CRISTIAN 

LIC A SALIGNY SPECIALITATE  
FERESCU 

FB 14.03.2014 

11 BOCIOAGA ADELIN SC E TEODOROIU SPECIALITATE  
FERESCU 

FB 14.03.2014 

12  BACIU VIOREL SC E TEODOROIU SPECIALITATE  
FERESCU 

FB 14.03.2014 

a) Proiectarea didactică 
Aspecte pozitive 
Inspecţiile de specialite si speciale au relevat faptul că documentele de proiectare didactică sunt întocmite în conformitate 
cu recomandările şi precizările metodologice în vigoare. Obiectivele de referinţă şi competenţele specifice sunt clar şi 
corect formulate, iar strategiile didactice alese sunt adecvate atingerii acestora. Planificările calendaristice sunt întocmite 
cu respectarea strictă a conţinutului  programelor şcolare şi a formatului impus.  
Conţinuturile riguros ştiinţifice, în concordanţă cu prevederile programelor şcolare  sunt   bine sistematizate şi 
esenţializate fiind adaptate nivelului de pregătire al elevilor şi vârstei acestora. Lectiile sunt adaptate specificului 
obiectului si nivelului elevilor, precum si problemelor cu care acestia se confrunta in familie si societate. 
Aspecte negative 
Sunt  în continuare nemulţumiri ale unor elevi referitoare la modul de predare  a unor profesori, cărora li s-a recomandat 
folosirea metodelor de predare-învăţare cele mai adecvate, chiar dacă au parcurs şi cursurile de perfecţionare şi formare.  
b) Strategii didactice. Folosirea resurselor 
Aspecte pozitive 
În general, organizarea lecţiilor este  bună: sălile de clasă sunt curate şi bine întreţinute, elevii au manuale, fişe de lucru, 
caiete de notiţe. Mijloacele de învăţământ  sunt bine alese şi adecvate conţinuturilor. S-au folosit cu succes şi materiale 
didactice moderne.  
Strategiile didactice sunt axate pe utilizarea metodelor activ-participative cu folosirea eficienta a resurselor materiale. S-
au folosit metode de învăţământ  diverse, adecvate obiectivelor de referinţă sau  competenţelor derivate, adaptate 
particularităţilor de vârstă ale elevilor.  
Aspecte negative 
 Din cele semnalate de elevi, dar şi din cunoştinţele asimilate la această disciplină se poate spune că folosirea metodelor 
de predare-învăţare adecvate realizării obiectivelor propuse se face, de către unii profesorii, destul de rar.   
c) Modalităţi de evaluare 
Aspecte pozitive 
În general, marea majoritate a cadrelor didactice au aplicat corect sistemul de evaluare acordând elevilor un număr 
corespunzător de note. Evaluarea este obiectivă, principială şi se realizează după un sistem coerent, unitar şi consecvent 
de principii şi criterii. Evaluarea lectiilor se face pe parcursul lectiei,prin intrebari si raspunsuri,prin clarificari,dar si in 
final prin feed-back;elevii primesc teme pentru acasa si tema este verificata la inceputul orei urmatoare Remarcam un 
progres al elevilor,la nivelul la care ei se afla,o invatare adaptata in special pe aspectele afective si al formarii 
deprinderilor 
Elevii inteleg notiunile predate,isi pun tot felul de probleme la care domnul profesor intervine prin clarificarile necesare 
in mod punctual. 
Cunostintele si deprinderile dobandite sunt utile in relatiile din societate si in atingerea unui echilibru interior. 
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III . PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 
a) Proiectarea didactică 
Aspecte pozitive 
Asistenţele efectuate la activităţile didactice ale acestor inspecţii  au relevat aspectele următoare:Profesorii inspectaţi au 
dat dovadă de o bună experienţă didactico-metodică la catedră,respectă cerinţele metodice în alcătuirea şi derularea 
scenariului didactic, ceea ce denotă că stăpânesc disciplina pe care o predau. 
Planificările calendaristice au fost întocmite de toţii profesorii inspectaţi şi au fost întocmite funcţional şi sunt respectate 
în  parcurgerii materiei.Proiectarea conţinuturilor este centrată  atât pe obiectivele operaţionale cât şi pe conţinuturile de 
predat- învăţat  şi s-au făcut ţinmând cont de particularităţile de vârstă ale elevilor şi de cerinţele programei. 
Planurile lecţiilor au fost elaborate corespunzător şi demonstrează o foarte bună pregătire profesională.  
Constatari: 
-se preocupă de asigurarea şi  folosirea materialului didactic la ore 
-demonstrează o bună pregătire de specialitate dublată de una metodică 
-îmbină metodele clasice cu cele moderne 
-tinand cont de specificul disciplinei organizeaza foarte bine activitatile extracurriculare. 
Aspecte negative 
Au existat şi situaţii, puţine la număr, în care lecţiile asistate nu au fost pregătite corespunzător sub aspectul proiectării 
didactice, planificările calendaristice nu au fost respectate, iar proiectele  didactice au fost, fie, întocmite, superficial, sau 
au lipsit ; fie nu au avut o structură clară.  
Astfel de cazuri s-au evidentiat, mai ales, la cei proveniti dintre profesorii teologi, cu  dificultăţi în ceea  ce priveşte 
adaptarea conţinuturilor la nivelul de cunostinte  şi particularitatilor specifice ale elevilor.   
Aspectele negative constatate în timpul desfăşurării orelor privesc, mai ales: 
-nefolosirea sau folosirea intempestivă  a tablei la predare 
-notarea aritmică a elevilor în cataloage: 
-dictarea ca metodă de predare şi nefolosirea tablei 
- lipsa de experienţă şi facilitate în predare (profesorii debutanţi) 
- lipsa proiectelor didactice 
- proiectarea necorespunzătoare a conţinuturilor de predat 
b) Strategii didactice. Folosirea resurselor 
Aspecte pozitive 
Strategiiile didactice sunt axate pe utilizarea metodelor activ-participative cu folosirea eficienta a resurselor materiale. 
Metodele de predare-învăţare folosite de profesorii asistaţi sunt o îmbinare între cele de comunicare orală şi scrisă   cu 
cele de cunoaştere a realităţii religioase şi cu accent deosebit, cu cele fundamentate pe acţiune. 
Mijloacele de învăţământ utilizate  sunt  diversificate şi adecvate conţinuturilor planificate şi sprijinite  de suficient  
material didactic, la o buna parte din ei.Profesorii imprimă procesului de predare – învăţare un caracter formativ, îmbină 
în mod judicios metodele tradiţionale cu cele moderne şi se preocupă de utilizarea resurselor existente. Marea majoritate 
a profesorilor asistaţi au evidenţiat şi creativitateîn procesul de predare.  
În general, organizarea lecţiilor este foarte bună: sălile de clasă şi cabinetele de religie sunt curate şi bine întreţinute, 
elevii au manuale, fişe de lucru, caiete de notiţe. Mijloacele de învăţământ  sunt bine folosite şi adecvate conţinuturilor. 
Strategiiile didactice sunt axate pe utilizarea metodelor activ-participative cu folosirea eficienta a resurselor materiale. S-
au folosit metode de învăţământ  diverse, adecvate obiectivelor de referinţă sau  competenţelor derivate, adaptate 
particularităţilor de vârstă ale elevilor. Profesorii imprimă procesului de predare – învăţare un caracter formativ, îmbină 
în mod judicios metodele tradiţionale cu cele moderne şi se preocupă de utilizarea resurselor existente. 
Aspecte negative 
S-au întâlnit si cazuri de profesori debutanti, foarte puţini la număr,  lipsiti  de preocupare pentru asigurarea şi 
valorificarea mijloacelor si materialelor didactice adecvate pentru realizarea unui învăţămănt intuitiv şi atractiv, scenarii 
didactice paupere, bazate,  fie, pe dictare monotonă, fie, pe un discurs fluviu sau eludarea rolului tablei pentru o predare  
sistematizată. 
Strategiile didactice folosite de aceştia  sunt sărace, demonstrează o superficială abordare a procesului de învăţămănt 
asumat.şi se rezumă la dictare şi întrebări adresate elevilor, ca forme de evaluare. Se accentueaza,  mai mult, latura 
informală şi nu cea formativ-pragmatică.unii profesori nu adapteaza continuturile pe nivelul elevilor avand o stacheta 
prea inalta. 
c) Progrese şcolare 
Aspecte pozitive 
Progresul şcolar al elevilor este evidentiat de rezultatele acestora la clasă. Elevii  au o atitudine corespunzătoare faţă de 
învăţătură, , sunt foarte interestaţi de activităţile la care îi antrenează profesorii de Religie, participă activ la ore şi 
răspund în mod satisfăcător la cerinţele profesorilor, străduindu-se să progreseze. Acestea se constată, cu precădere, la 
elevii din ciclurile primar şi gimnazial. Participă în număr mare şi la activităţile extracurriculare.  
Aspecte negative 
Cei din ciclul liceal şi profesional, deşi par să fie interesaţi de activităţile de la clasă, fac destul de puţin din ceea ce li se 
cere să facă La activităţile extracurriculare participă în număr mai  mic şi nu denotă un progres comportamental, motivat 
de educaţia religioasă primită la ora de Religie în şcoală.  
Interesul elevilor pentru obiect rămâne scăzut preponderent la clasele terminale, această situaţie datorându-se solicitării 
deosebite pe care o necesită examenele de sfârşit de cicluri : gimnazial profesional şi liceal, care-i determină pe elevi să 
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acorde cât mai puţin timp pentru pregătirea celorlalte obiecte care nu sunt de examen, pe deoparte, lipsa manualelor sau a 
caietelor de Religie  şi importanţei mai mici care i se acordă obiectului pentru studiu, pe de altă parte 
 d) Modalităţi de evaluare 
Aspecte pozitive 
În general, cadrele didactice au aplicat corect sistemul de evaluare acordând elevilor un număr corespunzător de note. 
Evaluarea este obiectivă, principială şi se realizează după un sistem coerent, unitar şi consecvent de principii şi criterii. 
Varietatea metodelor şi instrumentelor proiectate/concepute şi aplicate după principii psihopedagogice asigură o evaluare 
reală şi complexă. 
Aspecte negative 
-uneori transmiterea informaţiei se face într-un singur sens (de la profesor către elev) fără realizarea unui feed-back 
corespunzător care să asigure elementele de corecţie şi optimizare necesare şi care să stea la baza unei evaluări corecte a 
modului în care au fost atinse obiectivele lecţiei sau a modului în care au fost formate competenţele vizate ;                                                                                                                            
-insuficienta argumentare a notelor acordate 
IV.  DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR METODICE 
CONSFATUIRILE CADRELOR DIDACTICE- 12.09.2013, orele 9,00-14,00: 
TABEL CU CERCURILE PEDAGOGICE SEMESTRULI ANUL ŞCOLAR 2013-2014 LA DISCIPLINA 
RELIGIE 
TEMA PROPUSĂ ESTE “SLUJIREA PROFESORULUI DE RELIGIE REFLECTATĂ ÎN OPERA 
PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE ” 
NR 
CRT 

LOCAŢIA PROFESORI DATA CERCUL 

1 ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ 
“ION CREANGĂ” 

-ACTIVITATE INTERACTIVĂ : 
-modul de pregătire a unei inspecţii 
-modul de pregătire a examenului de 
titularizare şi de susţinere a gradelor didactice 
-vocaţia profesorului de religie 
-formarea continuă a profesorilor 
-exemple de bună practică 
REFERENŢI-PROFESORII METODIŞTI 
-REFERATE PE TEMA CERCULUI  
REALIZATE DE DNA PROFESOARĂ 
DEAC MIHAELA SI DNUL PROFESOR 
MIHALCEA ADEL CRISTIAN 

SÂMBĂTĂ 
9.11.2013 
ORA 7,30 

-ŞCOLI 
GENERALE ŞI 
LICEE–
PROTOIERIA 
BRĂILA 
-SFÂNTA 
LITURGHIE LA 
BISERICA 
“SFÂNTUL 
NICOLAE” 

2 PAROHIA LACU 
REZI, 
JUD. BRĂILA 

-CATEHEZA-PR. GABRIEL STAN 
-REFERAT-PR TUDORACHE 
DRAGĂNICĂ 

MARTI 12 
NOIEMBRIE 
ORA 14,00 

PROTOIERIA 
ÎNSURĂŢEI 

3 PAROHIA HORIA, 
JUD. BRĂILA 

-CATEHEZA-PR. VALENTIN ZOTA 
-REFERAT- PR CLAUDIU NICOLAE 
MOREANU 

JOI 14 
NOIEMBRIE 
ORA 14,00 

PROTOIERIA 
FĂUREI 

Astfel programul desfăşurării cercurilor metodice in semestrul II a fost următorul: 
TABEL CU CERCURILE PEDAGOGICE SEMESTRUL II ANUL ŞCOLAR 2013-2014 LA DISCIPLINA 
RELIGIE 
TEMA PROPUSĂ ESTE “Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei  Împărtăşanii) ” 
NR 
CRT 

LOCAŢIA PROFESORI DATA CERCUL 

1 ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ 
“ECATERINA 
TEODOROIU” 

-ACTIVITATE INTERACTIVĂ: 
-fiecare profesor va veni cu cate un elev si 
se vor disemina exemplele de buna practica 
in ceea ce priveste cele doua Taine in cursul 
anului bisericesc si vor veni cu cateve 
intrebari sau nevoi ale elevilor privind 
aceste Taine 
-REFERATE PE TEMA CERCULUI  
REALIZATE DE DNUL PROFESOR 
BACIU VIOREL SI DNUL PROFESOR 
BOCIOAGA CRISTIAN ADELIN 

SÂMBĂTĂ 
17.05.2014 
ORA 7,30 

-ŞCOLI GENERALE 
ŞI LICEE–
PROTOIERIA 
BRĂILA 
-SFÂNTA 
LITURGHIE LA 
BISERICA 
“SFANTUL; 
PROOROC IOAN 
BOTEZATORUL” 

2 PAROHIA Tătaru, 
JUD. BRĂILA 

-CATEHEZA-PR Guzu Constantin Cătălin. 
-REFERAT-PR George Postolache 

MARTI  
13.05.2014 
Ora 14 

PROTOIERIA 
ÎNSURĂŢEI 

3 PAROHIA 
Racoviţa,  
JUD. BRĂILA 

-CATEHEZA-PR. Costel Beşchea 
-REFERAT- PR Ciprian Sorinel Popescu 

JOI  
15.05.2014 
Ora 14 

PROTOIERIA 
FĂUREI 

Cercurile pedagogice au început cu săvârşirea Sfintei Liturghii la bisericile menţionate, unde au slujit preoţii ce predau 
religia la şcolile aparţinătoare respectivului cerc pedagogic. Au fost invitate la Sfânta Liturghie şi cadrele didactice laice, 
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precum şi elevi din şcoala-gazdă şi din celelalte şcoli sau licee aparţinătoare cercului. Activitatea propriu-zisă a constat 
din susţinerea unei lecţii sau cateheze demonstrative, prezentarea unui referat de specialitate şi discuţii pe temele date.  
Modul în care au fost pregătite şi desăşurate lecţiile,catehezele şi referatele a demonstrat buna pregătire a profesorilor şi 
preoţilor desemnaţi.Au fost folosite metode moderne adaptate la specificul disciplinei .Participanţii au plecat cu un plus 
de cunoştinţe metodice şi de specialitate.Am remarcat prezenţa elevilor foarte buna la Sf. Liturghie desfaşurată la 
începutul Cercurilor. 
În programul C.C.D. a fost desfasurat un curs de formare a profesorilor de religie „METODE MODERNE DE 
ANTRENARE A ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR ÎN ACTIVITĂŢILE RELIGIOASE”. 
V.  STAREA BAZEI MATERIALE LA SPECIALITATE 
După 20 ani de predare a Religiei în şcoalile de stat se constată că starea bazei materiale de specialitate este 
multumitoare. 
Remarcam faptul ca, unii profesori, pasionaţi de profesia căreia s-au dedicat, sprijiniţi material şi financiar de protoierii, 
parohii şi şcoli, au amenajat şi dotat, uneori, chiar şi cu proprii lor bani, cabinete de Religie şi mici fonduri de carte 
religioasă ortodoxă în şcolile lor, precum: 
prof. Soare Constantina – Şcoala gimnazială Vlaicu Vodă  
prof. Dorobanţu Petruş – Şcoala gimnazială Nr. 22  
prof. Bănică Anişoara – Şcoala gimnazială Dimitrie Cantemir,  
prof. Burnescu Alina, Caragaţă Gabriela - Şcoala gimnazială Fănuş Neagu,  
prof. Stănescu Liliana-Liceul Nicolae Iorga,  
prof. Ciupală Daniela-Şcoala gimnazială Mihai Viteazul  
prof. Berilă Iuliana – C.T. C.D. Neniţescu, 
prof. Bratosin Damian Monica, Răsvan Steluţa – Liceul cu program sportiv 
prof. Deac Mihaela – Şcoala gimnazială Ion Creangă 
prof. Cocârlea Elena – Grupul Şcolar N. Vâlsan Făurei 
pr. prof. Ciocârlan Cosmin – Şcoala cu cls. I- X  Jirlău 
pr. prof. Petre Ion – Şcoala cu cls. I – X Dudeşti 
prof.Cristian Mariana-C.T. Edmond Nicolau 
 prof. Gurgu Geta, Jipa Roxana – Şcoala gimnazială Al. I. Cuza  
prof. Negulescu Asimina – Şcoala gimnazială I. Băncilă  
prof. Iacob Cornelia – Şcoala gimnazială I.L. Caragiale  
prof. Voiculeţ Camelia – Şcoala gimnazială M. Dragomir  
prof. Labeş Carmen – Şcoala gimnazială V. Alecsandri  
prof. Tidie Stela şi Pr. Grecu Florin – C.N.N. Bălcescu  
prof. Săraru Viorica – C. S. Ana Aslan  
prof. Ferescu Victoria şi Lăzărescu Doina Lucia-Liceul pedagogic D.P.Perpessicius 
Numărul acestora ar putea creşte, dar lipsa de spaţii din şcoli face ca numărul acestora să stagneze.  
Bibliotecile şcolilor au un fond de carte religioasă în creştere datorat şi ajutorului primit de la parohii 
Interesul profesorilor şi al parohiilor la fondul de carte ortodoxă al bibliotecilor şcolare se constată la următoarele unităţi: 
Şcoala Nr. 2 -   prof. Caragaţă Gabriela –     Parohia Sf. Spiridon Nou 
Şcoala Nr. 4 -   prof. Gurgu Geta, Jipa Roxana – Parohia Sf.Cuv. Paraschiva 
Şcoala Nr. 7 –   prof. Deac Mihaela   - Înălţarea Domnului 
Şcoala Nr. 8  –   prof. Negulescu Asimina  - Parohia Sf. Împăraţi 
Şcoala Nr. 22 – prof. Dorobanţu Petruş  -     Parohia Sf. Mc. Mina 
Şcoala Nr. 27 – prof. Dobre Florentina  -      Parohia Sf. Treime – Radu Negru 
Şcoala Nr. 31 -  prof. Ion Daniel   -      Parohia Sf. Cuv. Paraschiva 
Colegiul Gh. Murgoci – prof. Iconaru Ionica  – Parohia Bunavestire 
Liceul Pedagogic – prof. Ferescu Victoria -   Parohia Naşterea Maicii Domnului 
VI.  STAGII DE FORMARE ŞI INSTRUIRI LA CARE A PARTICIPAT INSPECTORUL; FORME DE 
AUTOPERFECŢIONARE 
 Consfatuirea inspectorilor de religie de la Tulcea 
 Curs formare Platforma digitală interactivă pentru eficientizarea activitaţii cadrelor didactice în relaţia sindicală 
VII. OLIMPIADE, CONCURSURI ŞCOLARE, PELERINAJE ŞI ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 
-Concursurile nationale: 
BUCURIA DE A FI CRESTIN,MICUL CRESTIN, SARBATORILE PASCALE, POPAS DUHOVNICESC, 
CONCURSUL DE CERCETARI PEDAGOGICE 2014, CARTICICA MEA DE SUFLET 
-Concursul județean ”Tradiții și obiceiuri în Arhiepiscopia Dunării de Jos”, organizat cu ocazia împlinirii a 150 de ani de 
la întemeierea CNNB, oct. 2013 
-Concursul Regional ”Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor români”, organizat de către Școala Gimnazială ”Mihai 
Viteazul” Brăila, înscris în C.A.E. avizat de M.E.N., martie 2014 
-Concursul Național de Muzică Religioasă ”Din suflet de creștin”, ed. A V-a, 23 mai 2014, Iași (în colaborare cu dna 
prof. de muzică Iancu Valentina).  
Premii obținute: 
Premiul II – Ioniță Bianca, cls. V A 
Mențiuni – Tănase Raluca și Grigore Miruna, cls. VI D 
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-Concursul interjudetean SFINTII –PRIETENII LUI DUMNEZEU SI OCROTITORII TINERILOR ocazionat de 
sarbatoarea Sfântului Nicolae-ocrotitorul oraşului Brăila 
-Concursul interjudetean DUMINICA ORTODOXIEI, DOR DE POEZIE 
-Concursul judetean ARIPI DE LUMINA 
-Concurs Naţional de Creaţie Plastică  „Naşterea Domnului- Renaşterea Bucuriei”: 16.11.2013-30.12.2013 
Premiul I:  Dinu Ştefania, IIA - Concurs Naţional de Creaţie Plastică  „Naşterea Domnului- Renaşterea Bucuriei” 
Premiul II:  Borşan Aruna, IIIA 
Premiul III: Bunea Alexandra, IIA 
Menţuine:    Tudosă Claudiu, IVA 
Premiul Special: Ghiţun Cristina, IV A   
-Participarea la Concursul national de Cultura si spiritualitate romaneasca  

NR. 
CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE CL. ȘCOALA DE 

PROVENIENȚĂ  NOTA  

1 DRAGOTĂ MARA VI C.N. „GH. M. MURGOCI” 
9.5 PREMIUL I 

2 ENE ELENA V 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"VASILE ALEXANDRI" 
BRĂILA 9.1 PREMIUL II 

3 DEACONU ANTONIA VI ŞCOALA GIMNAZIALĂ "M. 
DRAGOMIR" 9.1 PREMIUL II 

4 
SASU ELENA VI CNNB 8.9 PREMIUL III 

5 
VÂRTOSU IOANA V I. CREANGA 8.75 MENTIUNE 

6 
CIOROIU IOANA DENIS VI CNNB 8.75 MENTIUNE 

7 POETAŞU M. ANCA VI ȘCOLALA GIMNAZIALĂ 
"ION BĂNCILĂ" BRĂILA 8.75 MENTIUNE 

8 PĂCURARU RALUCA V ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"FĂNUŞ NEAGU" BRĂILA 8.7 MENTIUNE 

9 
MARINESCU ANDREEA VI I. CREANGA 8.7 MENTIUNE 

10 IONIȚĂ BIANCA V ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"FĂNUŞ NEAGU" BRĂILA 8.6 MENTIUNE 

     

1 TRANCĂ LAURA VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"MIHAI VITEAZUL" BRĂILA 10 PREMIUL I 

2 BARBU DIANA-ELENA  VIII ŞCOALA GIMNAZIALĂ "C. 
S. ALDEA" 9.6 PREMIUL II 

3 LUNGU MARIA VIII ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
”MIHAI EMINESCU” 9.4 PREMIUL III 

4 
CORNEANU NICOLETA VII I. CREANGA 9.25 MENTIUNE 

5 
BUZATU SABINA VII CNNB 9.2 MENTIUNE 

6 MIHĂILĂ IULIANA-RALUCA VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
ULMU 9.1 MENTIUNE 

7 MUŞAT RADU ALIN VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"MIHAI VITEAZUL" BRĂILA 8.7 MENTIUNE 

8 OLTEANU MONICA VIII ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"FĂNUŞ NEAGU" BRĂILA 8.7 MENTIUNE 

9 CIOBOTĂ VALENTINA VII ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
JIRLĂU 8.6 MENTIUNE 

10 LECA RAFAEL VII ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"RADU TUDORAN" BRĂILA 8.6 MENTIUNE 

-Olimpiada de religie faza judeteana si nationala 

Nr. Crt. Numele şi prenumele elevului Clasa Şcoala/Liceul Nota Premiu 

1 Corneanu Nicoleta VII S.G. Ion Creanga 9.57 I 
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2 Olteanu Veronica VII S.G. Viziru 9.15 II 
3 Cocârlea Mihaela VII L.T. George Vâlsan 9 III 
4 Oprea Ana Maria VII S.G. Mihai Viteazul 8.7 M1 
5 Banica Rafael VII S.G. Viziru 8.5 M2 
6 Pascu Mihaela VII S.G. FĂNUȘ NEAGU 8.4 M3 
7 Draghici Carmen Nicoleta VII S.G. Mihai Viteazul 8.3     M4 
8 Damaschin Marian VII S.G. Mihai Viteazul 8.05     M5 
9 Florea Mihaela VII S.G. Ion Băncilă 8.05     M6 
10 Balaban Veronica VII S.G. FĂNUȘ NEAGU 8     M7 
11 Grecu Cristian VIII S.G. Mihai Eminescu 9.75 I 
12 Vîju Ionela Georgiana VIII S.G. Movila Miresii 9.5 II 
13 Lungu Maria VIII S.G. Mihai Eminescu 9.3 III 
14 Parlitu Mihai Valentin VIII S.G. Unirea 9 M1 
15 Cărnaru Costin VIII S.G. Ion Băncilă 8.5 M2 
16 Martin Alexandru Georgian VIII S.G. MIHU DRAGOMIR 8.45 M3 
17 Datcu Diana Cristina VIII S.G. Movila Miresii 8.35 M4 
18 Zătreanu Andrei Gabriel VIII S.G. Vlaicu Vodă 8.35 M5 
19 Cioroiu Madalina VIII S.G. Mihai Viteazul 8.15 M6 
20 Negrea Maria VIII S.G. AL. I. Cuza 8.1 M7 
21 Ciocan Vasilica VIII S.G. Vadeni 8 M8 
22 Cocârlea Andrei VIII L.T. George Vâlsan 8 M9 
23 Terente Elena Cristina IX C.N.GH.M.MURGOCI 9.55 I 
24 Marina Elena IX  CN Nicolae Balcescu 9.3 II 
25 Chermaci Diana Anca Maria IX C.N.GH.M.MURGOCI 8.8 III 
26 Mihaila Alina IX CN Nicolae Balcescu 8.7 M1 
27 Vizuroiu Anamaria Cristina IX L.Teh. Insuratei 8.25 M2 
28 Popa Alexandru Ştefan IX L.T.Panait Cerna 7.3 M3 
29 Rotaru Alexandru X COLEGIUL ECONOMIC 9.5 I 
30 Patrascu Anca X L.T. George Vâlsan 9 II 
31 Istode Iuliana X C.T. Edmond Nicolau 8.5 III 
32 Gheorghe Gabriela X  CN Nicolae Balcescu 8.35 M1 
33 Trifu Alina X L.A. Hariclea Darclee 7.55 M2 
34 Sima Andreea XI CN Nicolae Balcescu 9.45 I 
35 Gurău Carmen  XI L.P .D.P. Perpessicius 9.4 II 
36 Pânzariu Teodora XI L.T. George Vâlsan 9.35 III 
37 Moldovan Maria Alexandra XI L.T. Nicolae Iorga 9.25 M1 
38 Mihăilă Alexandra Maria XI L.P .D.P. Perpessicius 9.2 M2 
39 Tudor Georgiana XI C.N.GH.M.MURGOCI 8.55 M3 
40 Ghinea Cristina XI C.T.Nenitescu 8.45 M4 
41 Neacsu Ana Maria XII L.A. Hariclea Darclee 9.55 I 
42 Iorga Marian XII COLEGIUL ECONOMIC 8.55 II 
43 Rosca Steluta XII  CN Nicolae Balcescu 8.3 III 
44 Flutur Mihaela XII L.T. Nicolae Iorga 8.1 M1 
45 Mailat Elena XII L.T. Mihail Sebastian 7.65 M2 

-Au existat si trei pelerinaje mari:de INTRAREA DOMNULUI IN IERUSALIM, de INALTAREA DOMNULUI-ZIUA 
EROILOR si PELERINAJUL DE LA MANASTIREA BUCIUMENI 
Implicarea în proiecte educaţionale/ parteneriate la nivel local/  judeţean/ naţional/ internaţional 

Titlu proiect Parteneri Nr. Elevi  Finalităţi 
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1.”De sărbători împreună!” Lic. Teoretic „N. Iorga” 
Lic. Teoretic  
„ N. Bălcescu” 
Şc. „M. Viteazul” 
Şc. „I.L.Caragiale” 
Lic. Pedagogic 
D.P.Perpessicius” 

200 elevi ai 
claselor V-
VIII şi liceu 

Expoziţie de icoane pictate pe hârtie, 
sticlă şi lemn 
Expunere de creaţii literare 
duhovniceşti 
( rugăciune, poveste, poezie) 
Momente artistice 
Recital de poezie religioasă 

2. „Şi noi suntem familia ta!” Liceul tehnologic Ucecom 
„ Spiru Haret”- Brăila 

Elevii ai căror 
părinţi sunt 
plecaţi în 
străinătate  

- vizite la azilul de bătrâni; 
- jocuri -chestionare pe teme de 
sănătate; 
- confecţionarea unor mărţişoare; 
- însoţirea elevilor la Spovedanie şi 
Împărtăşanie în postul Paştelui 

3. Proiectul „Percepţiile 
profesorilor români despre 
experienţele lor cu 
implementarea autoevaluării la 
elevi” Coord. Proiect 
Prof. Dana Ciupală - masterand 
la Univ. din Glasgow  - Elevii 
claselor I-VIII 
Pe 1 XII 2013 şi pe 2 II 2014 au 
avut loc două focus grup la care 
am participat împreună cu 
ceilalţi 5 profesori implicaţi în 
proiect. 

Universitatea din Glasgow 
 
Lic. Pedagogic, Colegiul „ 
Ana Aslan”, Şc. 
Gimnazială „ Fănuş 
Neagu”, Şc. Gimn.” Ion 
Luca Caragiale”, Şc. 
Gimn. „ Vasile 
Alecsandri”, Grup Şcolar 
Industrial „ George 
Vilsan”- Făurei 

Elevii de la 5 
şcoli brăilene 

Implementarea autoevaluarii la elevi 
în şcolile brăilene 

-Proiectul pentru „ SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE”, cu tema generală: „ADOPTĂ UN STIL DE VIAŢĂ 
DURABIL 11-17 noiembrie 2013 
-Proiectul „Scoala pentru o Romanie verde” - initiat de Asociatia Zibo Help. -Proiect local: COPIII, BISERICA ŞI 
ŞCOALA – în parteneriat cu Biserica Sfinţii Trei  Ierarhi”, Biserica  an scoalr 2013-2014  
-Proiectul naţional „NECENZURAT”  iniţiat de Agentia Nationala Antidrog, Brăila  
-Proiectul internaţional  „Salvati Copiii”- Campanie globala pentru educatie – „Egalitate de sanse pentru copiii cu 
dizabilitati” 
Simpozioane 
-Simpozion internaţional Galaţi -  15-16 mai 2014- “Anul omagial euharistic; Anul comemorativ al --Sf. Martiri 

Brâncoveni” 
Activităţi extraşcolare 
-excursie la Catedrala Patriarhală, închinarea la Sf. Moaşte ale Sf. Ciprian, la Sf. Moaşte ale Sf. Nectarie, Sf. Cuv. 
Dimitrie Basarabov, Sf. Împ. Constantin şi Elena, vizitarea Muzeului de istorie naturală “Grigore Antipa” Bucureşti, pe 
10 noiembrie 2013 
-Organizarea unor activitati de voluntariat,impreuna cu alti colegi profesori: vizitarea unor apartamente unde locuiesc 
copii institutionalizati,impreuna cu grupuri de elevi din scoala noastra,avand ca scop socializarea cu acestia si 
desfasurarea unor activitati:jocuri de sah,carti,discutii pe diferite teme; 
-dec. 2013: activitate caritabil-filantropică „Şi tu poţi fi Moş Crăciun” la sala de lectură a Bibliotecii Judeţene Brăila, 
oferind daruri copiilor de la Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Brăila 
-Vizitarea Caminului de batrani cu ocazia sarbatorilor de Craciun ,unde s-au cantat colinde si s-au recitat poezii; 

8-10 
XI 
2013 

Simpozion naţional 
„Didactica ariei 
curriculare Om şi 
Societate” 

Liceul Pedagogic 
„Spiru Haret” - 
Buzău 

Subsemnata  în echipă cu 
prof. Labeş Carmen – 
Scoala Gimnazială „Vasile 
Alecsandri” - Brăila 

Titlul lucrării: Metode clasice şi 
moderne specifice valorificării 

textului biblic şi  
aplicaţii ale unor metode active şi 
ale unor  instrumente procedurale 
specifice constructivismului, la 
capitolul „Biserica în primele 

veacuri creştine” 
13 XI 
2013 

Simpozionul naţional  
“BĂRĂGANUL 

ROMÂNESC ÎNTRE 
SACRU ŞI PROFAN” 

Seminarul 
Teologic  
Ortodox „Sf. 
Ioan Gură de 
Aur” Slobozia 

 

Elevele: Giuvelic Andreea 
(VII) Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi mama sa 
Elena - 
Apostolii secolului IV 
şi Oţelea Oana (XII) 
Rolul primului împărat 
creştin în evoluţia 
creştinismului  

Ambele lucrări au fost 
publicate în revista religioasă 
(cu ISBN) ”BĂRĂGANUL 
ROMÂNESC ÎNTRE 
SACRU ŞI PROFAN”iar 
lucrarea elevei Oţelea Oana a 
primit menţiune 

 



249 
 

-Grupe de elevi de gimnaziu de la Şcolile din judeţul Brăila luat parte la programul naţional derulat de Patriarhia Romana 
in parteneriat cu Arhirpiscopia Dunarii de Jos „Hristos - împărtăşit copiilor”. Aici elevii participa si asimileaza 
complementar orei de religie notiuni practice si teoretice privind viata si doctrina Bisericii Ortodoxe 
-activitati din cadrul unor parteneriate cu:Penitenciarul de minori si tineri Tichilesti;Directia generala de asistenta sociala 
si protectia copilului Braila;Academia Navala Constanta. 
In Postul Mare s-au organizat la liceele din Brăila conferinte duhovnicesti cu tema -  SFINTELE TAINA ALE 
SPOVEDANIEI SI EUHARISTIEI – MIJLOACE DE VINDECARE SI INDUHOVNICIRE. 
- Realizarea unor lecţii pentru Caietele catehetice realizate de Arhiepiscopia „Dunării de Jos” 
VIII. INIŢIATIVE  ALE  INSPECTORULUI  DE  DEZVOLTARE  A DISCIPLINEI  PE CARE O 
CONDUCE 
ANALIZA  SWOT  
PUNCTE TARI: 
-religia este predată de cadre didactice calificate, cu o pregătire metodico-ştiinţifică bună; 
-este o disciplină agreată, plăcută prin conţinuturile învăţării propuse în programele şcolare, acestea fiind legate de 
problemele de zi cu zi ale oamenilor; 
-domeniul dominant al disciplinei Religie este afectivitatea si formarea duhovniceasca, drept pentru care este mai uşoară 
relaţionarea cadru didactic – elev. 
-bază material-didactică bogată şi variată (planşe, „Noul Testament”, cărţi de specialitate,CD-uri audio,etc.) 
-elevi interesaţi de disciplina „Religie” 
-prezenţă şi activitate la ore a tuturor elevilor 
-selectarea şi implicarea unui număr mare de elevi în numeroase activităţi extracurriculare: participarea la sfintele slujbe 
şi la Sfintele Taine a Spovedaniei şi Împărăşaniei; serbări de ziua şcolii, de Crăciun, Sfintele Paşti şi cu alte ocazii; 
pelerinaje, activităţi filantropice, concursuri, simpozioane, proiecte educaţionale atât de nivel local, judeţean, 
interjudeţean, naţional şi chiar internaţional şi în mod deosebit în Proiectul catehetic naţional “Hristos împărtăşit 
copiilor”, expoziţii etc.  
-colaborare bună cu Preotul din Parohiei ;ajutorarea elevilor cu probleme financiare decătre Pr. Paroh (rechizite şcolare, 
ajutoare,premii,etc). 
-perfecţionarea didactică a profesorului de religie din şcoală 
-spovedirea şi impărtaşirea elevilor ìn posturile de peste an 
-desfăşurarea in bune conditii a programelor  naţionale „Hristos împărtaşit copiilor” si “Alege scoala” 
-intocmirea de către fiecare profesora documentelor scolare si a potofoliului.  
-participarea cadrelor didactice la consfătuirea anuală şi la cercurile pedagogice  
 -unii profesori au susţinut activatăţi didactice demonstrative (lecţii deschise, referate) la nivelul ariei curricualare  
-s-au realizat pregătiri suplimentare cu elevii în vederea participării la olimpiade de Religie şi la alte concursuri.  
-premii la Olimpiada de religie si alte concursuri nationale 
-fiecare profesor de religie a fost inspectat de catre inspector sau un metodist 
-au fost aplicate testele iniţiale, iar în urma analizei rezultatelor la aceste teste s-au stabilit măsuri în vederea îmbunătăţirii 
actului didactic, precum si testele finale, în vederea stabilirii nivelului de achiziţii la finalul semestrului şi al anului 
şcolar.  
-numărul mare de profesori calificaţi, precum şi un număr crescând, din an în an, de profesori cu grade didactice. 
-profesorii au manifestat deschidere spre nou, creativitate, relaţionând bine cu parohiile, cu protoieria, inspectoratul 
şcolar, precum şi cu alte instituţii instructiv- educative. 
-profesorii abordează literatura de specialitate fiind la curent cu noutăţile din domeniu. 
-experienţa din ce în ce mai bogată a cadrelor didactice (foarte mulţi profesori cu grad II şi I) 
-oferta bogată de activităţi extracurriculare specifice (hram, procesiuni, pelerinaje, expoziţii etc) 
-cercul pedagogic interactiv ( cu participarea inclusiv a elevilor) a dat ocazia exprimării unei perspective inedite (a 
elevilor) cel puţin în privinţa importanţei celor două mari sfinte Taine, omagiate în anul curent. 
-implementarea autoevaluării la disciplina Religie, deschide noi şi pozitive perspective  
-deşi unii elevi (de la clasa I) au fost obligaţi de părinţii lor să nu participe la disciplina Religie (având în vedere 
caracterul opţional al acesteia), deoarece învăţătoarele nu au putut oferi o „alternativă”, elevii au rămas „forţat” la ore, 
având libertatea de a se ocupa cu orice altceva; cu toate acestea, în timp, unii dintre aceşti elevi – tot „trăgând cu 
urechea”, s-au arătat dornici de a participa, fie doar ca şi asistent (ajutor) de profesor, la ora de Religie. 
-Cadrele didactice au dispus de toate materialele curriculare: plan cadru, programe şcolare, auxiliare curriculare – 
manuale (cu excepţia claselor V – VIII), planificări calendaristice.  
-Unele cadre didactice fac parte din consiliile de administraţie ale şcolilor sau sunt consilieri educativi în şcolile 
respective 
-S-au realizat pregătiri suplimentare cu elevii în vederea participării la olimpiada de Religie şi la alte concursuri (”Cultură 
şi spiritualitate românească” ş.a.).  
-Există o preocupare din partea profesorilor pentru formarea continuă şi perfecţionare, mulţi înscriindu-se la gradele 
didactice, cursuri de specialitate şi din alte domenii etc. 
-Evaluarea continuă şi sumativă s-a realizat prin lucrări scrise, teste grilă, evaluări orale, eseuri, referate şi portofolii. S-a 
urmărit notarea ritmică, acordându-se câte 2,3 note. 
-Profesorii relaţionează bine cu parohiile, cu protoieria, inspectoratul şcolar, precum şi cu alte instituţii instructiv- 
educative alături de care desfăşoară activităţi extraşcolare sau diverse proiecte de parteneriat . 
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-Implicarea profesorilor în buna desfăşurare a olimpiadei de religie şi a altor concursuri şcolare, pe diverse secvenţe: 
organizare, asistenţă la clasă şi evaluare. 
-promovabilitate de 100% la sfârşitul anului şcolar ; 
   desfăşurarea unor activităţi metodice şi de mentorat ( coordonarea practicii pedagogice a absolventilor  de teologie, 
indrumarea debutantilor si a persoanelor inscrise la grade didactice si examenul de titularizare)  
-   elaborarea unui articol pentru site-ul Facultăţii de Teologie din Galaţi ( ian. 2014); 
-   colaborare cu Arhiepiscopia „Dunării de Jos”, Galaţi (elaborarea unui număr de cateheze, în vederea tipăririi unor 
„Caiete catehetice” – februarie 2014); 
-  preocupare pentru perfecţionarea continuă – participare la „Cursul de formare pentru profesorii metodişti”, organizat de 
Casa Corpului Didactic Brăila (dec. 2013 – febr. 2014). 
PUNCTE SLABE: 
-lipsa unui cabinet de religia dotat cu tot ceea ce este necesar  
-rezultatele masurabile la elevi se vad in timp  
-tendinţa elevilor din anii terminali de a se pregăti doar la disciplinele la care sustin examene; 
-suprasolicitare a profesorului de Religie în afara responsabilităţilor din catedră(consilier educativ, responsabil cu 
proiecte şi programe comunitare, membru C.A., diriginte ,etc) 
-izolat, spovedirea şi împărtăşirea elevilor de gimnaziu se face individual ( nu cu clasa), funcţie de programul acestora şi 
al Preotului din parohie, ceea ce conduce la lipsa multor elevi de la aceste Sf. Taine 
-lipsa de fonduri din parohie ce a dus la lipsirea elevilor de un pelerinaj gratuit la sfârşitul anului şcolar în cadrul 
programului„Hristos împărtăşit copiilor” 
-dorinţa nerealizată a unor elevilor de a participa la un pelerinaj la mănăstiri din ţară din motive financiare 
-dificultăţi materiale în procurarea unor mijloace de învăţământ;  
-utilizarea insuficientă a metodelor activ – participative în cadrul orelor; 
-lipsa lecţiilor în sistemul AEL; 
-fluctuaţia unor profesori cu ore la mai multe şcoli. 
-unii elevi nu acordă o atenţie deosebită aplicării în viaţa de zi cu zi a conştinţelor acumulate la ora de religie, 
considerând suficient faptul de a fi informat în domeniul religios, neglijând partea aplicativă a informaţiilor dobândite. 
-abilităţi interdisciplinare puţin folosite. 
-lipsa  unor manuale definitivate, conforme programei actuale.  
-numărul insuficient de Biblii aflate în dotarea bibliotecii. 
-participare uşor redusă la unele concursuri tematice din cauza lipsei de fonduri a elevilor 
-precaritatea mediului familial – sub aspect socio-economic –cultural 
-lipsa dotărilor în privinţa aparaturii necesare unor video-proiecţii (lecţii în ppt etc) 
-caracterul opţional al disciplinei  
-manualele (de fapt auxiliarele) de Religie sunt perfectibile  
-lipsa unor cursuri de perfecţionare specifice disciplinei  
-interzicerea de a mai face comenzi „en gros” (pentru auxiliare) de către cadrele didactice, a dus la pierderea – anul 
acesta şcolar – a unor bonusuri oferite de editura Sf. Mina, de care puteau beneficia elevii cu situaţie financiară precară. 
-Utilizarea insuficientă a metodelor activ – participative în cadrul orelor; 
-Fluctuaţia unor profesori cu ore la mai multe şcoli. 
-Unii elevi nu acordă o atenţie deosebită aplicării în viaţa de zi cu zi a conştinţelor acumulate la ora de religie, 
considerând suficient faptul de a fi informat în domeniul religios, neglijând partea aplicativă a informaţiilor dobândite. 
Abilităţi inter- şi transdisciplinare puţin folosite 
-lipsa lecţiilor în sistemul AEL. 
-insuficienta motivare materială a cadrelor didactice. 
-precaritatea mediului familial – sub aspect socio-economic –cultural 
-absenta literaturii religioase din bibliotecile personale 
-  dorinţa nerealizată a unor elevi de a participa la un pelerinaj la mănăstiri din ţară din motive financiare; 
OPORTUNITĂŢI: 
-oferă posibilitatea de a relaţiona mai uşor, de la inimă la inimă, cu tinerii (în cazul problemelor de natură socială); 
-propune răspunsuri şi soluţii la marile probleme (întrebări) existenţiale ale omenirii; 
-propune mijloace potrivite şi accesibile omului pentru îndreptarea şi desăvârşirea lui, pentru o societate mai bună bazată 
pe principii sănătoase de viaţă. 
-unele scoli utilate corespunzător desfăşurării activităţii didactice 
-atmosferă de lucru colegială între cadrele didactice din şcoală 
-inţelegere şi deschidere către dialog a conducerii şcolii în probleme ce ţin de desfăşurarea orelor de Religie 
-părinţii unor elevi frecventează Biserica şi au o viaţă creştină ceea ce ajută actul educaţional al profesorului de religie 
-parteneriatul dintre şcoală, parohie şi alte instituţii bisericeşti şi educative; 
-adaptarea curriculum - ului la interesele şi pasiunile elevilor; 
-valorificarea experienţei didactice a profesorilor metodişti; 
-baza materială foarte bună a unor şcoli; 
-existenţa unor surse de informare multiple (cărţi, broşuri, reviste teste, internet etc.); 
-elevi receptivi; 
-transmiterea accesibilă a informaţiei conform nivelului de pregătire a elevilor; 
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-disciplina Religie oferă posibilitatea de a relaţiona mai uşor cu elevii, întrucât conţinuturile şi temele studiate se 
adresează în mod deosebit sufletului, iar elevii, începând cu clasele VII – VIII şi liceu inclusiv, încep să îşi pună întrebări 
existenţiale. 
-cu ocazia hramului mănăstirii Buciumeni, câte 10 elevi de la fiecare liceu au avut fericita ocazie de a participa la Sfânta 
Litughie oficiată în mijlocul naturii, de către ierarhul nostru, dejunul si drumul fiindu-le asigurate gratuit  , primind 
raspunsurile la intrebari in cadrul lucrului pe centre conduse de preoti bine pregatiti,in mijlocul lor fiind Inaltpreasfintitul 
Parinte Arhiepiscop Casian Craciun al Arhiepiscopiei Dunarii de Jos; 
-elevii s-au bucurat împreună cu ocazia pelerinajului de Florii organizat în Brăila 
-câştigătorii fazei judeţene a Olimpiadei de Religie au avut onoarea de a fi premiaţi, într-un cadru festiv, la Catedrala de 
la Galati 
-sprijinul Arhiepiscopiei Dunării de Jos 
-oportunitatea pentru elevi şi cadre didactice de a publica articole în editorialul eparhial Călăuză Ortodoxă 
-părinţii unor elevi frecventează Biserica şi au o viaţă creştină ceea ce ajută actul educaţional al profesorului de religie 
-oferă multiple abordări interdiciplinare (istorie, geografie, muzică, artă plastică, fizică, matematică, literatură etc) 
-oferă posibilitatea exprimării conforme teoriei inteligenţelor multiple (există suficienţi elevi talentaţi la desen, poezie, 
compuneri etc) 
-oferă modele demne de urmat; prezintă valori reale şi veşnice  
-oferă posibilitatea unor profunde introspecţii  ce pot determina profunde şi pozitive schimbări de atitudine  
-lasă suficient loc liber creativităţii, în limitele bunului simţ creştin 
-oferă posibilitatea elevilor de a-şi valorifica propriile talente, dar şi pe ale colegilor de echipă 
-elevii se pot bucura de premiile câştigate (sponsorizate frecvent de biserica parohială), dar mai ales de comuniunea cu 
colegii în derularea multiplelor  activităţi extraşcolare specifice. 
-Adaptarea curriculum - ului la interesele şi pasiunile elevilor; 
-Valorificarea experienţei didactice a profesorilor metodişti; 
-Diversificarea mijloacelor de predare care să stimuleze creativitatea ( vizionare filmulețe cu conținut duhovnicesc, texte 
suport – pilde, istorioare,  
AMENINŢĂRI: 
-criza spirituală prin care trece întreaga societate românească (dar şi universală) influenţată de „ororile” (păcatele) 
Occidentului secularizat spiritual şi misticismului bolnăvicios (magie, farmece, etc.) al Orientului,  
-influenţarea negativă a elevilor, de către unele cadre didactice de la alte discipline ,adepte ale unor concepţii (teorii), 
credinţe contrare spiritualităţii creştine; 
-elevi tot mai slab pregătiţi la disciplina Religie, venind cu carenţe din ciclurile primar şi gimnazial, unde au avut şi cadre 
didactice suplinitoare necalificate; 
-compromisurile politice, la care recurge statul român pentru favorizarea anumitor interese ale UE, în detrimentul 
moralităţii poporului român (vezi legiferarea prostituţiei, homosexualităţii şi altele) ducând la decadenţă sub toate 
aspectele vieţii noastre. 
-lipsa unei educaţii corespunzătoare în familiile elevilor 
-familii destrămate, părinţi plecaţi în străinătate, probleme materiale 
-unii elevi rromi frecventează şcoala neregulat din cauza părinţilor.Unii părinţi ai elevilor au acceptat trecerea la culte 
neoprotestante (pocăiţi) din motive financiare 
-acutizarea problemelor sociale se reflectă în viaţa şi comportamentul elevilor 
-neimplicarea (substanţială) a familiei în formarea caracterului religios al copiilor, întrucât mulţi părinţi sunt plecaţi în 
străinătate, iar unii dintre ei nu au ei înşişi o preocupare pe plan duhovnicesc. 
-surse de informaţii fără bază ştiinţifică reală, cu care elevii vin în contact (ziarele, emisiuni TV, păreri ale unor 
nespecialişti, sit-uri web etc.) 
-adeziunea elevilor spre discuţiile cu psihologul în defavoarea celor cu preotul duhovnic 
-discontinuitatea unor politici educaţionale ale M.Ed.C (planuri-cadru, programe) 
-costul uneori ridicat al formării oferit prin programe ne/acreditate 
-limbajul de lemn (de prin unele auxiliare) 
-datorită desfiinţării specializării duble (teologie - litere),  din păcate, unii dintre noii debutanţi se confruntă cu probleme 
gramaticale ce ar putea „dezonora” disciplina Religie  
-   unii elevi rromi de la Km 10 frecventează şcoala neregulat din cauza părinţilor; 
-  unii părinţi ai elevilor de la Km 10 au acceptat trecerea la culte neoprotestante (pocăiţi) din motive financiare; 
INITIATIVE ALE INSPECTORULUI: 
 Informarea întregului personal didactic de specialitate cu informaţiile actuale şi elementele de noutate din 
sistemul de învăţământ preuniversitar; 
 Creşterea responsabilităţii profesorilor pentru buna pregătire a elevilor la clasă 
  Mobilizarea unui număr mai mare de elevi în sensul participării şi obţinerii unor rezultate mai bune la 
olimpiadele şi concursurile şcolare. 
 Extinderea concursurilor şcolare si a activităţilor specifice la nivel interjudeţean si naţional 
 Imbunătăţirea bazei materiale a disciplinei la nivelul şcolilor si la nivelul centrului de documentare judeţean 
 Implicarea elevilor şi a profesorilor de religie la concursurile şi activităţile la nivel naţional 
 Realizarea unei baze de date bogate si eficiente 
 Realizarea unei comunicari eficiente cu profesorii de religie, Arhiepiscopie, Inspectorat si M.E.N. 
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 Diseminarea informatiilor 
 Popularizarea exemplelor de buna practica 
 Initierea profesorilor debutanti de catre mentori si metodisti 
 Antrenarea si consultarea periodica a elevilor in activitati religioase si de voluntariat 
 Colaborarea foarte buna a scolilor si a profesorilor de religie cu parohiile arondate in realizarea activitatilor 
specifice si a programelor patriarhale HRISTOS IMPARTASIT COPIILOR si ALEGE SCOALA 
 Realizarea de parteneriate educaţionale 
IX.  ASPECTE NEGATIVE PE CARE INSPECTORUL ÎŞI PROPUNE SĂ LE SOLUŢIONEZE 
 Implicarea tot mai consecventă a profesorilor de religie în rezolvarea problemelor specifice disciplinei. 
 Utilizarea cu precădere a modului de lucru frontal şi a metodelor tradiţionale, expozitive, care pun accent pe 
latura informativă şi mai puţin pe cea formativă. 
 Îmbunatăţirea imaginii orei de religie între celelalte discipline si alinierea ei la exigentele invatamantului 
modern 
 Lipsa de interes si orientare a profesorilor debutanti 
 Antrenarea eficienta a metodistilor si profesorilor din Consiliul consultativ al disciplinei pentru efiecientizarea si 
optimizarea activitatilor religioase 
X.  OBSERVAŢII PRIVIND PROBLEMELE SPECIFICE ÎN ŞCOLILE DE CARE RĂSPUNDE 
-În anul şcolar 2012-2013 am raspuns de scolile generale JIRLAU,GALBENU,VISANI si AL. S. PUŞKIN 
-nu au existat evenimente deosebite,activitatea educativa desfasurandu-se normal 
XI.  CONCLUZII. IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI ŞI A PUNCTELOR SLABE 
PUNCTE  TARI : 
 Buna colaborare între inspectorul de specialitate, metodişti şi cadrele didactice care predau disciplina. 
 O bună coordonare a activităţilor desfăşurate la nivelul disciplinei. 
 Realizarea unei baze de date si o buna comunicare cu profesorii de religie prin intermediul poştei electronice 
 Organizarea unor concursuri şi activităţi specifice disciplinei si extinderea lor. 
 Mărirea numărului de profesori cu grade didactice la disciplina religie 
 Colaborarea foarte buna cu Arhiepiscopia si parohiile arondate  
 Realizarea cercurilor pedagogice intr-un mod interactiv 
PUNCTE SLABE 
 Baza materială insuficientă din şcoli.  
 Probleme la repartizarea orelor de religie către suplinitorii calificaţi  
 Redactarea a prea multor documente lasă mai puţin timp pentru activitatea pe teren (inspecţii)  
 
GEOGRAFIE 
PROBLEME ALE CURRICULUMULUI NAŢIONAL;  
ROLUL ŞI POZIŢIA GEOGRAFIEI ÎN CADRULCURRICULUMULUI ŞCOLAR ŞI ÎN FORMAREA ELEVILOR – 
CONŢINUT ŞI APLICARE 
Anul şcolar 2013-2014 a impus geografia în cadrul Curriculumului şcolar, alături de celelalte discipline, care prin rolul şi 
importanţa lor în formarea elevilor au fost orientate după următorii vectori:  
- creşterea calităţii procesului de învaţământ şi a instruirii; 
- asigurarea echităţii şi a şanselor egale în educaţie; 
- mărirea eficienţei în utilizarea resurselor. 
Aceste deziderate privesc deschiderea procesului de învatamant spre societate, asigurarea educaţiei de bază pentru toţi 
membrii societăţii şi totodată creşterea calităţii serviciilor educaţionale prin valorificarea resurselor umane, asigurarea 
bazei materiale adecvate, extinderea învăţării informatizate, fundamentarea planului de şcolarizare, restructurarea reţelei 
şcolare, creşterea calităţii învăţământului în mediul rural şi zone defavorizate, susţinerea tinerilor capabili de performanţe 
şi a copiilor cu situaţii dificile. 
În acest context, în direcţia educării şi formării individului, predarea – învaţarea şi punerea în valoare a geografiei în 
şcoală, în vederea influenţării politicii educaţionale a urmărit trei aspecte: 
-cunoaşterea potenţialului natural şi economic al României şi al ţărilor Lumii, situaţia şi raporturile României cu ţările 
Europei şi ale Lumii; 
-cunoasterea problemelor specifice regiunilor ţării (suprapuse pe unităţi naturale) şi a zonelor şi regiunilor geografice ale 
Lumii, a explicării diferenţelor privind natura şi activităţile socio-umane specifice acestora; 
-însuşirea, înţelegerea şi promovarea de către profesori şi elevi a unor metodologii de studiu şi analiză privind geneza şi 
evoluţia unor procese şi fenomene care influenţează viaţa şi activităţile umane, care generează hazarde naturale şi 
antropice, ce se cer a fi cunoscute şi într-o anumită  măsura stăpânite; 
În anul scolar 2013-2014, în plan curricular, geografia şi-a menţinut poziţia câştigată în timp fiind, discipline de bază în 
cadrul examenului de Bacalaureat, profilul teoretic. Sub aspectul raportului privind poziţia acesteia în planurile cadru 
pentru învătamântul gimnazial şi cel liceal şi al numărului de ore în care se predă această disciplină se menţin în 
majoritatea şcolilor aceleaşi limitări la numărul minim de ore (o oră la clasele V-VII şi la clasele de liceu, şi 2 ore la 
clasele a VIII-a), totodată beneficiază de C.D.S-uri atât la gimnaziu, cât şi la liceu; diminuarea numărului de ore din 
Planul Cadru şi din cadrul C.D.S-urilor, s-a suprapus peste decizia unor “nevoi” ale conducerilor de şcoli pentru 
menţinerea unor anumite catedre, neţinindu-se cont de opţiunile elevilor. 
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RESURSE UMANE 
La nivelul judeţului Brăila în anul scolar  2013-2014 geografia s-a predat în 78 de scoli cu clasele I-VIII şi în 23 unitaţi 
liceale, unele dintre acestea având în componenţa şi clase gimnaziale (4 licee au clase V-VIII şi 10 licee au clase I-VIII). 
Situaţia statistică a încadrarii la geografie în 2013-2014 

Nr. total 
profesori Titulari 

Grade didactice Îşi desfăşoară activitatea 

debutant  definitiv II I 
gimnaziu liceu 

75 61 - 19 20 36 42 33 

 
numărul total al posturilor de geografie : 90,48 
PROFESORUL ŞI ROLUL PROFESORULUI ÎN ŞCOALĂ 
ACTIVITATEA DE INSPECŢIE , ÎNDRUMARE ŞI CONTROL 
CALITATEA ACTULUI DIDACTIC 
Situaţia statistică şi fişa sinteză a inspecţiei de specialitate 
In anul scolar 2013-2014 s-au desfăşurat următoarele tipuri de inspecţii: 
 inspecţii tematice, desfăşurate în toate unităţile repartizate şi care au necesitat opt zile de inspecţie 
 inspecţii şcolare generale - 8 gimnaziu şi 4 licee, desfăşurate în 12 zile de inspecţie 
 38 inspecţii de specialitate -  realizate în tot atâtea zile de inspecţie  
 8  inspecţii speciale – realizate  în  opt zile de inspecţie. 
În cadrul inspecţiilor au fost  urmărite următoarele aspecte :  
1. Influenţarea politicii educaţionale prin modul de predare şi punere în valoare a geografiei. 
2.Aspecte generale ale curriculumului:  
- organizarea instruirii pe baza competenţelor; 
- utilizarea raţională a conţinuturilor pentru atingerea compeţentelor programei; 
- proiectarea instruirii – macroproiectare şi microproiectare (unităţi de învăţare); 
- construirea sistemelor şi instrumentelor eficiente de evaluare; 
- îmbinarea curriculumului nucleu (partea obligatorie) cu aceea a curiculumului aprofundat (extins) de către 

profesori, mai ales la clasele cu rezultate modeste şi elevi mai slabi. 
3. Aspecte generale ale pregătirii lecţiei: planificare-proiectare, documentare, strategii (mijloace, metode şi procedee). 
4.Activitatea cu elevii în timpul lecţiei care cuprinde acţiunile de proiectare - conducere - coordonare, control şi 
monitorizare, ce implică resurse şi colaboratori (elevii), într-o desfăşurare logică şi cronologică de la momentul 
organizatoric, dezvoltarea interesului pentru activitate, formularea obiectivelor, raportarea acestora la strategii (mijloace, 
procedee şi metode), reactualizarea cunoştintelor, participarea şi implicarea elevilor, utilizarea tablei în mod optim 
(scheme, tabele, grafice, denumiri şi desene), tehnici de lucru (tehnica de desen, utilizarea planselor, a imaginilor, a 
fişelor), utilizarea manualelor (analize de hărti, scheme, grafice) – şi modalitatile de a-i implica pe elevi în folosirea 
manualului, munca independentă, fixarea, autoevaluarea, evaluarea şi notarea. 
5.Aspectele profesionale: stăpânirea conţinutului predat, rigoarea ştiinţifică, structura, esenţializare, schematizare; 
urmărirea şi dozarea raportului formativ-informativ şi teoretico-practic în lecţie, capacitatea de comunicare, de reglare şi 
autoreglare, implicare, creativitate,  relaţia cu elevii a profesorilor, formularea şi utilizarea concluziilor şi aprecierilor 
obiective, echilibru, calm, stăpânire de sine, ş.a. 
ANALIZA, INTERPRETAREA ŞI CONSTATĂRILE ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL 
În urma activităţii de inspecţie, îndrumare şi control se constată că profesorii asistaţi posedă un nivel bun de pregatire 
metodică şi ştiinţifică, o documentare corespunzatoare, adaptatarea lecţiilor şi specificului elevilor, în general o bună 
selectare şi sistematizare a informaţiei şi conţinutului. 
De asemenea, se constată că cei mai mulţi stăpânesc tehnica proiectării şi planificării conform programelor şcolare şi 
metodologiei, iar în ceea ce priveşte modul de acţiune, cei mai mulţi aleg strategii şi metode potrivite şi eficiente, 
realizând o succesiune logică a momentelor lecţiei, densitate şi ritm, caracter practic-aplicativ, corelaţii interdisciplinare, 
efecte educative, sarcini diverse şi diferenţiate de învăţare, teme de lucru bine alese şi dimensionate etc. 
La o parte din cei asistaţi se impune realizarea mai atentă a proiectarii materiei (atenţie la cerinţele impuse de către o 
unitate de învăţare) selectarea conţinuturilor în funcţie de numărul de ore alocate predării şi învăţării pe an şcolar, o mai 
bună selecţie, dozare şi esenţializare a informaţiilor, realizarea unui raport optim între verificare-predare, între aspectele 
informative-formative ale predării şi învăţării prin diversificarea metodelor şi adaptarea la clasă şi la nivelul de vârstă şi 
de atingere a unor standarde de către elevi, utilizarea şi valorificarea eficientă a materialelor auxiliare şi a mijloacelor de 
învăţământ.  
Referitor la aspectele evaluative se constată că se realizează de către cei asistaţi în forme, modalităţi şi eficienţă diferită 
impunându-se o rigoare mai mare în aplicarea tehnicilor de evaluare, în întocmirea şi elaborarea itemilor pentru teste şi 
lucrări scrise, în corectitudinea  acordării notelor, respectarea ierarhiilor, selecţia performerilor şi atenuarea situaţiilor de 
conflict – de avut în vedere ca lipsă unei evaluări permanente şi eficienţa scăzută a acesteia îi face pe elevii nerăbdători 
ca ora să se sfârşească repede şi cât mai comod. 
În ceea ce priveşte relaţia profesor-elev, şi modul de acţiune a profesorului, acesta trebuie să pună în centrul atenţiei 
elevul, iar metodele folosite să-l pună în situaţie încât profesorul să nu vorbească şi să acţioneze mai mult de 20 de 
minute din ora de curs. Se constată că toate cadrele asistate promovează un raport adecvat, stăpânind cu reală 
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personalitate clasa şi elevii, îmbinând activităţile frontale cu cele individuale, încurâjând participarea elevilor şi 
stimularea interesului (mai ales la gimnaziu), imprimându-se încurajarea independenţei şi originalităţii, a cooperării şi 
spiritului de echipă, autocontrolul şi echilibrul permanent în acţiunea profesorului. 
Există însă şi neconcordanţe între rezultatele inspecţiei scolare (calificativele şi aprecierile din rapoartele de inspecţii) şi 
anumite rezultate ale elevilor care vor fi analizate în continuare pe diferite domenii.  
PUNCTE  TARI : 

 Întocmirea corectă a planificărilor anuale şi semestriale; 
 Parcurgerea ritmică a programei şcolare; 
 Claritate în formularea şi enunarea obiectivelor; 
 Rigurozitate ştiinţifică în transmiterea informaţiilor;  
 O bună pregătire metodică şi de specialitate a cadrelor; 
 Obiectivitatea autoevaluării şi valorificarea ei în reglarea procesului de predare-învăţare; 
 Preocuparea pentru o continuă  perfecţionare a multor cadre didactice; 
 Atenţie deosebită acordată lucrului cu harta; 
  Atenţie deosebită acordată  înţelegerii şi interpretării corecte a fenomenului geografic; 
 Aplicaţii pe baza noilor cunoştinte dobândite de elevi.  

PUNCTE SLABE : 
 Neimplicarea unui număr mai mare de elevi în activităţile didactice; 
 antrenarea unui număr relativ redus de elevi în realizarea lecţiilor de geografie; 
 lipsa folosirii metodelor interactive de lucru; 
 nu se folosesc mijloace moderne de predare: calculator, videoproiector, platforma AEL; 
 lipsa unui cabinet de geografie; 
 utilizarea unor metode moderne de predare-învăţare; 
 antrenarea doar a unei părţi din colectivul de elevi.  

FORMAREA PROFESORILOR 
ACTIVITATEA  METODICĂ  ŞI  DE   PERFECŢIONARE 
În anul scolar 2013-2014 activitatea metodică a fost consistentă, diversificată şi continuă. Fiecare cadru didactic care 
predă geografie activează într-o catedră sau comisie metodică la nivel de şcoală sau grup de şcoli. Colectivele acestea au 
avut în vedere proiectarea didactică şi desfăşurarea normală a predării disciplinei: alegerea manualelor, realizarea 
simulărilor, întocmirea probelor pentru teze şi simulari, evaluarea şi analiza rezultatelor obţinute de elevi, aplicarea unor 
măsuri de îmbunătăţire a situaţiilor elevilor, procurarea de materiale didactice etc. 
Cercurile pedagogice, desfăşurate pe centre (3 în judet), la fiecare disciplină, au permis discutarea unor teme şi probleme 
de didactică şi metodică prin referate şi comunicări, participarea la activitati practice, aplicaţii de teren şi lecţii deschise, 
prezentarea şi informarea profesorilor la nivelul I.S.J.-ului, lansarea de propuneri şi măsuri din zonele judeţului, 
prezentarea de noutaţi în domeniul geografic. 
Organizarea şi desfăşurarea  proiectului „Împreună salvăm natura” având ca parteneri: Parcul Natural Balta Mică a 
Brăilei; Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila; Agenţia Locală de Protecţie a Mediului; Universitatea „Constantin 
Brâncoveanu”, filiala Brăila s-a bucurat de un deosebit interes din partea elevilor şi profesorilor.    
PERFORMANŢE ŞI REZULTATE OBŢINUTE DE ELEVI ŞI PROFESORI  ÎN 
ANUL ŞCOLAR 2013-2014             
Din analiza situaţiilor statistice semestriale şi anuale a simulărilor la clasa a XII-a a testelor aplicate la clase şi din analiza 
rapoartelor de inspecţii se constată un nivel bun al atingerii standardelor educaţionale de către elevi, existând însă unităţi 
de învăţământ (şcoli mici), clase şi elevi la care nivelul standardelor se situează de la slab la acceptabil. Exceptând 
procentele de promovare (dificil de analizat sub raport statistic) care reflecta într-un anumit mod nivelul performanţelor, 
modul de acţiune şi strategiile unor profesori, chiar a unor şcoli privind evaluarea, notarea şi încheierea situaţiei şcolare 
(mai ales anuale), ne permitem să analizăm mai detaliat numai rezultatele la examenele naţionale şi olimpiade unde 
datele şi faptele aliniază şcolile, profesorii şi elevii, în mare după aceleaşi criterii la nivelul judeţulului.      
CONCLUZII: 
Puncte tari : 
Pentru anului şcolar 2013-2014 este de remarcat : 
 toţi profesorii  încadraţi pentru predarea geografiei sunt calificaţi; 
 existenţa în toate unităţile şcolare a documentelor de planificare; 
 proiectarea activităţilor şi interesul crescut pentru creativitate în conceperea lecţiilor; 
 formularea corectă a obiectivelor operaţionale şi urmărirea realizării acestora, corelaţia între obiectivele 
operaţionale şi componentele actului didactic; 
 cea mai mare parte a lecţiilor s-a remarcat prin rigurozitate ştiinţifică ; 
 diversificarea strategiilor didactice şi de evaluare; 
 utilizarea criteriilor de evaluare în mai bune condiţii; 
 consolidarea poziţiei geografiei în şcoală prin înscrierea şi în acest an a unui număr mare de elevi pentru 
examenele naţionale la acest obiect; 
 interesul crescut pentru amenajarea cabinetelor de geografie sau pentru achiziţionarea unor materiale  didactice 
actualizate, moderne, utile. 
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 buna participare a profesorilor de geografie la activităţile de formare continuă organizate la nivelul judeţului 
Brăila; 
Puncte slabe: 
 pregătirea destul de superficială pentru ore a unor profesori debutanţi, mai ales în mediul rural; 
 sunt încă destul de multe şcoli în care geografia nu are decât o oră la clasele V-VII; 
 nu toţi profesorii utilizează corect criteriile de evaluare; 
 pregătirile pentru examenele naţionale nu se realizează în mod constant în toate unităţile de învăţământ; 
 materialul didactic nu este în unele şcoli măcar la un nivel minim pentru o desfăşurare normală a orelor de geografie 

(în mediul rural); 
 nu peste tot opţionalele sunt bine pregătite şi susţinute. 
 mare parte din elevii de liceu nu au manuale; 
 se apelează în mod curent  la dictarea conţinuturilor sau se foloseşte în exces prelegerea-mai ales la clasele liceale; 
 nu există interes din partea unor profesori cu experienţă pentru modernizarea metodelor de predare-învăţare; 
 nu există interes din partea unor profesori pentru cunoaşterea lucrărilor de specialitate nou apărute; 
 un interes mai scazut din partea profesorilor pentru activitatea de performanţă. 
 
ISTORIE, SOCIO-UMANE 
OBIECTIVE 
Obiectivele generale, stabilite prin planul managerial al inspectorului şcolar de specialitate (disciplinele istorie si socio-
umane), care vizează atât activitatea desfăşurată în Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, cât şi activitatea desfăşurată în 
unităţile de învăţământ din judeţ, au fost următoarele: 
 Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea atingerii 
standardelor de integrare europeană; 
 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor; 
 Reconstrucţia învăţământului din mediul rural; 
 Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere educaţională; 
 Investiţia în educaţie, în formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic; 
 Întărirea rolului şcolii prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale şi realizarea de activităţi 
extracurriculare şi programe de cooperare internaţională; 
 Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, al fiecărei catedre, al fiecărui 
cadru didactic şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local; 
 Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculum-ului unităţii 
şcolare; 
 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, atingerea 
standardelor curriculare de performanţă; 
 Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare; 
 Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza criteriilor de monitorizare şi evaluare 
şi/sau a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum; 
 Dobândirea de noi competenţe metodice şi sociale; 
 Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente; 
 Asigurarea încadrării unităţilor şcolare cu personal didactic calificat; 
 Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în instituţiile şcolare; 
 Identificarea ofertanţilor de formare şi direcţionarea personalului didactic către aceşti ofertanţi; 
 Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare; 
 Promovarea propriei imagini; 
 Prezentarea unor exemple de bună practică; 
ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 
RESURSE UMANE (situaţia statistică a încadrării la istorie si socio-umane): 

Disci
plina  

Nr. total 
profesori 
debutanţi 

Nr. total 
profesori 
definitivi 

Nr. total 
profesori 
gradul II 

Nr. total 
profesori 
gradul I 

Nr. total 
profesori 
mediul 
urban 

Nr. total 
profesori 
mediul rural 

Nr. total 
profesori 
titulari 

Nr. total 
profesori 
suplinitori 

Istori
e  2 21 29 46 65 34 76 

 
23 

 
Socio
-
Uma
ne 
 3 13 11 19 46 - 25 21 
ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE , EVALUARE ŞI CONTROL 



256 
 

Pentru atingerea obiectivelor s-au derulat acţiuni de îndrumare, evaluare şi control  concretizate în: 
Consfătuire judeţeană în cadrul căreia au fost diseminate informaţii de actualitate primite la Consfătuirea Naţională a 
inspectorilor de istorie si socio-umane, desfăşurată în luna septembrie 2013, la Constanta. 
Au fost prezentate informaţii legate de programele şcolare, manuale şcolare, regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
olimpiadei de istorie si socio-umane, proiecte europene, precum şi date statistice referitoare la examenele naţionale 
(Bacalaureat). 
Constituirea consiliului  consultativ pentru disciplinele istorie si socio-umane, stabilirea tematicii  pentru anul şcolar 
2013-2014, a atribuţiilor fiecărui membru, a termenelor de realizare şi repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare 
membru. 
 CONSILIUL CONSULTATIV LA DISCIPLINA ISTORIE  ANUL ŞCOLAR 2012 -2013 
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA ŞCOLARĂ GRAD DIDACTIC 
Toader Constantin Colegiul Economic Ion Ghica I 
Rădulescu Mihai  Liceul Teoretic Panait Cerna I 
Miller Cornelia Colegiul  Edmond Nicolau I 
Marica Raluca Şcola Gimnazială Mihai Viteazul I 
Negoiţă Mihai Şcola Gimnazială Plopu I 
Bratosin Viorel Colegiul Naţional Ana Aslan I 
Osanu Octavian  L.P.S. I 
Gusatu Carmen  L.P.S. I 
Onosă Dorel  Liceul Teoretic Constantin Angelescu, Ianca I 
Bajenica  Gianina  Şcola gimnazială Scortaru Nou I 
Pavel Corina-Roberta Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu I 
Nedelcu Teodora Şcola gimnazială Ion Creangă I 
Moraru Emelina Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” I 
Aftodor Ştefan Şcola gimnazială Fănuş Neagu  
Ioan Giorgiana Şcola gimnazială Romanu   
Chitruşcă Iane Şcola gimnazială Vlaicu Vodă  
CONSILIUL CONSULTATIV LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE IN  ANUL ŞCOLAR 2012 -2013 
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA ŞCOLARĂ GRAD DIDACTIC 
Bratosin Diana C.J.R.A.E. Brăila I 
Constantin Virginia Liceul Pedagogic D.P.Perpessicius I 
Voinea Daniel Liceu de Artă H.Darclee I 
Marţian Toni CNNB I 
Marţian Mariana Colegiul Naţional Gh.M.Murgoci I 
Fratescu Eugenia Colegiul Naţional Gh.M.Murgoci  
Gheţu Oana Liceul Tehnoloic M.Sebastian I 
Ghetu Costel Colegiul economic „I.Ghica”  
Marian Popa LPS I 
Buzdugan Adrian LPS I 
Bunea Viorica LPS I 
Dumitraşcu Cristinel CNNB I 
DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI CONSULTATIV LA DISCIPLINELE  
ISTORIE SI SOCIO-UMANE 
1.Este format din profesori de istorie/socio-umane din judeţul Brăila, numiţi membri, dintre care: inspector de 
specialitate, profesori care predau la clasele V-VIII şi profesori care predau la clasele IX-XII. 
2.Este coordonat de inspectorul de specialitate şi avizat de inspectorul şcolar general. 
3.Consiliul consultativ al profesorilor de istorie şi ştiinţe socio-umane are următoarele atribuţii: 
a. contribuie la cercetarea ameliorativă a problemelor specialităţii prin: 
-propuneri de măsuri şi activităţi menite să îmbunătăţească activitatea profesorilor de istorie şi ştiinţe socio-umane; 
-propuneri pentru tematica activităţilor cercurilor pedagogice; 
-realizarea de  sinteze în urma analizei programelor şi manualelor şcolare şi a observaţiilor  profesorilor de specialitate 
privind programele şi manualele; 
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-monitorizarea nivelului de pregătire al elevilor prin analiza rezultatelor obţinute la examenele naţionale ( bacalaureat) şi 
la olimpiade; 
b. propune itemi, din care se selectează subiectele pentru faza locală a olimpiadei de istorie şi  ştiinţe socio-
umane şi pentru alte concursuri şcolare care implică disciplina (Istorie şi societate în dimensiune virtuală; Sesiunea 
de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal; Cultură şi civilizaţie românească); 
c. analizează subiectele pentru probele examenelor naţionale şi face aprecieri din punct de vedere al 
complexităţii, al concordanţei cu programa şcolară, asupra modului în care subiectele au solicitat capacităţile intelectuale 
ale candidaţilor, pe care le transmite inspectorului şcolar  de specialitate şi comisiilor judeţene;  
d. analizează subiectele pentru faza judeţeană a olimpiadei şi face consideraţii cu privire la corectitudinea şi 
gradul de dificultate al acestora, pe care le transmite inspectorului şcolar- specialitatea ştiinţe socio-umane; 
e. coordonează concursurile şcolare care implică disciplina organizate la nivelul judeţului; 
f. stabileşte, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, modalitatea 
de acordare a premiilor la fazele locală şi judeţeană  şi de constituire a lotului judeţean pentru olimpiada naţională ; 
g. avizează participarea profesorilor de istorie şi ştiinţe socio-umane la concursul pentru acordarea gradaţiei de 
merit; 
h. studiază şi avizează materialele profesorilor de istorie şi ştiinţe socio-umane, cu care aceştia intenţionează să se 
prezinte la sesiunea  de comunicări a cadrelor didactice organizate de către I.S.J. Brăila şi C.C.D. Brăila; 
i. evaluează dosarele depuse de către profesorii de istorie şi  ştiinţe socio-umane, care doresc să participe la 
diferite concursuri (pentru obţinerea gradaţiei de merit, pentru obţinerea de distincţii şi premii, pentru a deveni metodişti 
ISJ, etc); 
j. actualizează semestrial/anual mapa  disciplinei aflată la C.C.D. Brăila. 
TEMATICA CONSILIULUI CONSULTATIV, Disciplina “Istorie”, An şcolar 2013– 2014 
Nr. 
crt. 

Tematica Termen Responsabili Rezultate   

1.  Stabilirea componenţei Consiliului 
Consultativ, a atribuţiilor membrilor şi 
a tematicii întâlnirilor lunare de lucru. 
Diagnoza şi prognoza disciplinei 
Proiecţia planului managerial 

Septembrie 
2013 

Inspector de specialitate 
Membrii CCIS 

Lista de propuneri 
 
Bilanţul critic 
Macheta planului 

2.  Stabilirea atribuţiilor membrilor CCIS 
şi ale membrilor în Comisia de 
metodişti ISJ, Brăila 

Octombrie 
2013 

Inspector de specialitate 
Membrii CCIS 

Formarea Comisiilor și 
constituirea planului de 
activități/termene în 
cadrul Comisiilor 

3.  Proiectarea activităţii ştiinţifico-
metodice (cercurile pedagogice) de 
formare continuă pe semestrul I 

Octombrie 
2013 

Inspector de specialitate, 
Responsabilii de cerc 

Graficul şi tematica 
cercurilor, informărilor şi 
acţivităţilor ştiinţifice 

4.  Discutarea proiectelor/parteneriatelor 
în derulare. 
 

Noiembrie 
2013 

Inspector de specialitate 
Membrii CCIS 

Lista de proiecte , planuri 
de activităţi 

5.  Discutarea programelor pentru 
olimpiade şi concursuri, a tipurilor de 
subiecte şi a gradului de dificultate a 
acestora, în vederea desfăşurării 
fazelor locală şi judeţeană ale 
olimpiadelor şi concursurilor la 
disciplina istorie 

Noiembrie 
2013 

Inspector de specialitate 
Membrii CCIS /Comisia 
pentru organizarea 
concursurilor scolare șI a 
olimpiadei de istorie 

Decizii şi propuneri de 
subiecte 

6.  Analizarea şi evaluarea dosarelor 
pentru concursul de obţinere a 
gradaţiei de merit 

Februarie 2014 Inspector de specialitate 
Membrii CCIS/Comisia 
pentru avizări și 
recomandări 

Discutarea dosarelor şi 
stabilirea punctajelor 

7.  Organizarea şi desfăşurarea fazei 
judeţene a concursului Istorie şi 
societate în dimensiune virtuală 

Februarie 2014 
Calendar 
M.E.N. 

Inspector de specialitate 
Membrii CCIS /Comisia 
pentru organizarea 
concursurilor scolare șI a 
olimpiadei de istorie 

Constituirea lotului 
judeţean 

8.  Organizarea şi desfăşurarea fazei 
judeţene a Olimpiadei de istorie 

Februarie  
2014 Calendar 
M.E.N. 

Inspector de specialitate 
Membrii CCIS /Comisia 
pentru organizarea 
concursurilor scolare șI a 
olimpiadei de istorie 

Constituirea lotului 
judeţean/național 

9.  Organizarea şi desfăşurarea fazei 
judeţene a concursului Cultură şi 
civilizaţie 

Martie 2014 
Calendar 
M.E.N. 

Inspector de specialitate 
Membrii CCIS /Comisia 
pentru organizarea 
concursurilor scolare șI a 

Constituirea lotului 
judeţean/național 
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olimpiadei de istorie 
10.  Organizarea şi desfăşurarea fazei 

judeţene a Sesiunii de referate și 
comunicări ștțintifice 

Aprilie 2014 Inspector de specialitate 
Membrii CCIS /Comisia 
pentru organizarea 
concursurilor scolare șI a 
olimpiadei de istorie 

Constituirea lotului 
judeţean/național 

11.  Organizarea şi desfăşurarea fazei 
judeţene a concursului Memoria 
Holocaustului 

Aprilie 2014 
Calendar 
M.E.N. 

Inspector de specialitate 
Membrii CCIS /Comisia 
pentru organizarea 
concursurilor scolare șI a 
olimpiadei de istorie 

Constituirea lotului 
judeţean/național 

12.  Discutarea propunerilor de programe 
C.D.Ş. pentru anul şcolar următor 

Mai 2014 Inspector de specialitate 
Membrii CCIS/Comisia 
pentru avizări și 
recomandări 

Monitorizarea/avizarea 
programelor C.D.Ş. 

13.  Organizarea şi desfăşurarea fazei 
judeţene a concursului Democraţie şi 
toleranţă 

Aprilie 2014 
Calendar 
M.E.N. 

Inspector de specialitate 
Membrii CCIS /Comisia 
pentru organizarea 
concursurilor scolare șI a 
olimpiadei de istorie 

Constituirea lotului 
judeţean 

14.  Analiza activităţii desfăşurate în anul 
şcolar 2012 - 2013 

Iunie 2014 Inspector de specialitate 
Membrii CCIS/ Comisia 
pentru propuneri de 
subiecte şi cercetarea 
ameliorativă a disciplinei 

Raportul disciplinei 

CONSILIUL CONSULTATIV DISCIPLINE SOCIO-UMANE  
PLAN MINIMAL DE ACTIVITĂŢI, Anul şcolar 2013– 2014 

NR. 
CRT. 

TEMATICA PERIOADA RESPONSABILI 

1. Consfătuiri judeţene pentru ştinţe socio-
umane şi cultură civică 

Termen: 13 septembrie 
2013 

Inspectorul de specialitate 
Consiliile profesorale 

2. Calendarul de desfăşurare a cercurilor 
pedagogice pentru anul şcolar 2013 – 2014 şi 
transmiterea acestuia în şcoli 

Termen: 10 octombrie 2013 Inspectorul de specialitate 
Consiliul consultativ 

3. Elaborarea subiectelor şi a baremelor pentru 
olimpiada de ştiinţe socio-umane pentru faza 
pe şcoală 

Termen: 15 noiembrie 2013 Inspectorul de specialitate 
Consiliul consultativ 

4. Organizarea olimpiadei de ştiinţe socio-
umane pentru faza pe şcoală 

Termen: decembrie 2013 Inspectorul de specialitate 
Consiliul consultativ 

5. Organizarea olimpiadei de ştiinţe socio-
umane pentru faza locală 

Termen: ianuarie 2014 Inspectorul de specialitate 
Consiliul consultativ 

6. Organizarea olimpiadei de ştiinţe socio-
umane pentru faza judeţeană 

Termen: martie 2014 Inspectorul de specialitate 
Consiliul consultativ 

7. Analizarea şi aprobarea programelor 
disciplinelor opţionale pentru anul şcolar 
2013 - 2014 

Termen: mai 2014 Inspectorul de specialitate 
Consiliul consultativ 

Selecţia profesorilor metodişti  pentru disciplinele istorie si socio-umane, pe baza unor criterii unitare şi obiective, 
stabilite la nivel de inspectorat şcolar; au fost precizate responsabilităţile ce revin metodiştilor şi s-a realizat consilierea 
metodică şi de specialitate. 
Competenţele membrilor echipei care realizează inspecţia şcolară sunt următoarele: 
e. să fie cadre didactice calificate, cu o vechime în învăţământ de cel puţin 5 ani ; 
f. să fie capabili să inspecteze nu numai o anumită disciplină, ci şi o serie de discipline înrudite, să evalueze 
eficient atât activitatea de la clasă cât şi alte activităţi care se desfăşoară în şcoală, diferite aspecte ale managementului 
educaţional, în conformitate cu scopurile inspecţiei; 
g. să acţioneze ca nişte mentori care acordă consultanţă şcolilor în procesul de dezvoltare instituţională şi care dau 
exemple de bună practică; 
h. să emită judecăţi de valoare în ceea ce priveşte propunerea măsurilor ce decurg din  rezultatele inspecţiei. 
Cadrele didactice care au atribuţii în domeniul inspecţiei şcolare trebuie să posede următoarele tipuri de competenţe: 
Competenţe profesionale: 
- să deţină o foarte bună pregătire ştiinţifică în domeniu; 
- să stăpânească problematica specialităţii şi metodicii disciplinei inspectate; 
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- să stăpânească comunicativitatea, empatia, capacitatea de prevenire şi rezolvare a conflictelor, receptivitatea la 
nou, capacitatea de a proiecta, organiza, evalua şi lua decizii, obiectivitatea, responsabilitatea, cercetarea şi inovarea 
practicii şcolare şi extraşcolare, cunoaşterea elevului, creativitatea, flexibilitatea. 
Competenţe sociale: 
- să-şi întemeieze acţiunile pe valori profesionale şi sociale şi nu pe criterii subiective; 
- să deţină capacitatea de proiectare a obiectivelor şi finalităţilor pornind de la priorităţi; 
- să-şi asume anumite riscuri; 
- să deţină capacităţi de cooperare, comunicativitate, reprezentativitate, iniţiativă, curaj, rezistenţă la efort, 
echilibru emoţional; 
- să cunoască /stăpânească legislaţia, în general şi legislaţia şcolară, în special. 
Competenţe de evaluare: 
- să stăpânească tehnicile de control, de apreciere, de îndrumare, de perfecţionare, de autoperfecţionare; 
- să deţină capacităţi de analiză şi sinteză, de construire a unor alternative, de luare a unor decizii optime în 
funcţie de contextul dat; 
- să respecte specificul fiecărui tip de inspecţie; 
- să poată aplica normele de deontologie profesională; 
- să poată formula cu tact opinii profesionale; 
- să ia, cu fermitate, măsuri impuse de anumite situaţii; 
- să stăpânească tehnicile de verificare a îndeplinirii şi respectării deciziilor, a măsurilor şi îndrumărilor 
consemnate; 
- să aibă capacitate organizatorică, de persuasiune şi rezistenţa la stress. 
Profesorii metodişti din anul şcolar 2013 – 2014 au fost: 
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA ŞCOLARĂ Gr.Did. DISCIPLINA 
OSANU  OCTAVIAN L.P.S.BRĂILA I ISTORIE 
NEGOITA MIHAI ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPU I ISTORIE 
PAVEL CORINA-ROBERTA C.N.N.B. BRĂILA I ISTORIE 
MARICA RALUCA-VIOLETA ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

MIHAI VITEAZUL 
I ISTORIE 

CHITRUŞCĂ  IANE ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
VLAICU VODĂ 

I ISTORIE 

BRATOSIN DIANA CJARE BRĂILA I SOCIO-UMANE 
MARTIAN TONI CNNB I SOCIO-UMANE 
CONSTANTIN VIRGINIA LIC.PEDAGOGIC 

D.P.PERPESSICIUS 
I SOCIO-UMANE 

DUMITRASCU CRISTINEL CNNB I SOCIO-UMANE 
Organizarea/monitorizarea cercurilor pedagogice pe disciplinele istorie si socio-umane, cicluri de învăţământ şi zone de 
cuprindere; stabilirea responsabililor, a tematicii de abordat şi a unităţilor şcolare unde se vor desfăşura.  
Activităţile au fost programate şi s-au desfăşurat în lunile noiembrie, decembrie, februarie,martie, aprilie, mai şi iunie. 
În  anul şcolar 2013-2014 participarea cadrelor didactice la activităţile metodice poate fi apreciată destul de bună. 
Cercurile pedagogice au avut toate o  bună pregătire cu activităţi demonstrative interesante. De remarcat prezenţa foarte 
bună a profesorilor din mediul rural şi celor de la gimnaziu , din urban. 
CERCURI   PEDAGOGICE   ISTORIE /SOCIO-UMANE - SEMESTRUL I / 2012-2013 
DISCIPLINE SOCIO-UMANE 
Participă profesorii din licee şi şcolile gimnaziale din municipiul şi judeţul Brăila; 
Locul de desfăşurare a activităţii : Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”; 
Data desfăşurării activităţii : 08 noiembrie 2013, ora 15:00; 
Responsabil cerc : Prof .Voinea Daniel, Liceul de Arte „Hariclea Darclee” 
Tema cercului: "Reîntregirea umanului prin predarea disciplinelor socio-umane" 
 "Filosofia in imagini" -  o metoda creativa in predarea filosofiei, răspunde  prof. Mariana Martian, Colegiul 

Național ”Gh.M.Murgoci”, Brăila; 
 "Dimensiunea afectiva a strategiei didactice în receptarea filosofiei" , eseu susținut de prof. Cristinel Dumitrașcu, 

Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu”, Brăila. 
ISTORIA 
Participă profesorii din licee şi şcolile gimnaziale din municipiul şi judeţul Brăila; 
Locul de desfăşurare a activităţii: Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila 
Data desfăşurării activităţii: 16 noiembrie 2013, ora 9,00; 
 Informare: ”Proiectarea modulară a programei școlare la disciplina istorie”, prof. Pavel Corina Roberta, Colegiul 

Național ”Nicolae Bălcescu” Brăila; 
 Lansare proiect județean: ”Brăila și case de poveste” , prof. Vlad Alina Mirela, Liceul de Arte ”Hariclea Darcle”. 
Învăţământ liceal 
 Prezentare teză de doctorat: ”România și problema Dunării maritime (1919-1938)”, prof.  David Alexandru, 

Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu” Brăila 
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 Referat metodic: ”Valorificarea disciplinelor opționale în pregătirea elevilor pentru examene și concursuri, 
prof. Măciucă Felicia, Liceul Teoretic ”Constantin Angelescu” Ianca. 

Învăţământ gimnazial:  
Cercul nr.1 
 Metode complementare de evaluare a competenţelor la ciclul gimnazial, prof. Andrăşoae Mariana, Şcoala 

Gimnazială „N.Kazantzakis” Brăila; 
 Recenzie de carte: ”General Ion Costaş , Transnistria 1989–1992. Cronica unui război nedeclarat"”, 

Bucureşti,Editura RAO, 2012, prof. Aftodor Ştefan, Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu” Brăila. 
Cercul nr.2 
 ”Rolul opționalului în dezvoltarea competențelor specifice disciplinei istorie”, responsabili: prof. Tecuceanu Daniel 

și prof. Bazon Diana; 
 Recenzie de carte: ”De ce este România altfel?”, Lucian Boia, București, Editura Humanitas, 2013, responsabil: 

prof. Mihai Ana Maria. 
CERCURI   PEDAGOGICE   ISTORIE / SOCIO-UMANE- SEMESTRUL I I / 2012-2013 
Activitatea nr.1: PROIECT PENTRU CERCURILE  PEDAGOGICE REUNITE - ISTORIE ŞI SOCIO-UMANE 
(școli și licee din orașul și județul Brăila)  *Din motive financiare activitatea  nu s-a putut finaliza, aceasta fiind 
reprogramată pentru o dată ulterioară . 
Numele proiectului:,,Aspecte militare, culturale si religioase la Dunarea de jos - activitate ştiinţifică  didactică în cadrul 
Cercurilor pedagogice ale profesorilor de istorie şi ştiinţe socio-umane 
Localizarea proiectului: România şi Bulgaria ( Brăila şi Cadrilater) 
Coordonator proiect: Inspector şcolar, prof. Vlad Alina-Mirela 
Autor: prof. dr. Lica Elena-Emilia 
Perioada realizării: 16-18 mai 2014 
Cu aplicaţii în Dobrogea de nord  16-18 mai 2014 
Justificarea şi descrierea proiectului:  
Proiectul îşi propune investigarea ştiinţifică a unei zone istorice controversate şi disputate, despre care s-a scris ceva mai 
mult după 1989. Demersul ştiinţific va fi continuat de cel didactic, în vederea introducerii informaţiilor şi cunoştinţelor 
necesare în orele de istorie de la clasele a VIII-a, a XI-a şi a XII-a, sau realizării unui curs opţional. 
Cercetarea se va realiza pe grupe de profesori, va urmări izvoarele şi istoriografia existentă; va fi completată prin aplicaţii 
în Cadrilater pentru realizarea de filme, culegerea de informaţii privind tradiţiile, obiceiurile, cultura şi civilizaţia locală. 
Scopul proiectului: 
 Aprofundarea cunoştinţelor existente asupra acestui pământ care a făcut parte temporar din România; 
 Utilizarea unor metode moderne în cercetarea unui subiect cu tratare interdisciplinară; 
 Exersarea tehnicilor de lucru în echipă; 
 Identificarea unei noi tematici pentru cursurile opţionale; 
 Transmiterea către elevi , prin lecţiile de istorie, de informaţii despre un teritoriu  care a aparţinut statului român 
şi despre care manualele spun prea puţin. 
Obiectivele proiectului: 
 Stimularea cercetării ştiinţifice printre profesorii de istorie şi de ştiinţe socio-umane; 
 Abordarea interdisciplinară a unor teme de istorie; 
 Dezvolatrea competenţelor pentru lucru în echipă; 
 Utilizarea descoperirilor făcute pentru îmbunătăţirea demersului didactic 
Descrierea activităţilor: 
 Constituirea  grupului  de lucru şi a echipelor de cercetare 
 Schiţarea proiectului şi repartizarea echipelor 
 Documentarea teoretică şi întocmirea studiilor parţiale 
 Aplicaţii practice în Cadrilater 
(completarea  documentaţiei prin informaţii culese în zonă) 
 Întocmirea comunicărilor pe echipe 
 Ansamblarea lucrării 
Diseminarea proiectului: 
 Prezentarea comunicărilor pe echipă în cadrul 
unei sesiuni  cu participarea tuturor profesorilor  de istorie şi stiinţe socio-umane 
 Publicarea lucrării 
CALENDARUL OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE ŞI  
ISTORIE 
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR, OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE  
LA SOCIO -UMANE ŞI  ISTORIE 
Denumire 
activitate 

Fază Dată Locaţie Responsabili 

Concursul: 
Istorie şi 
societate în 
dimensiune 

Judeţeană  28 martie 2014, ora: 
15:00  

Liceul Teoretic 
„Panait Cerna” 

Profesorii îndrumători transmit 
datele elevilor până la 1 martie 
2014. 
Datele sunt preluate de 
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virtuală prof.Rădulescu Mihai 

Naţională Faza naţională: se organizează din 2 în 2 ani. În anul şcolar 203-2014 nu se 
organizează fază  naţională 

Olimpiada 
naţională de 
istorie 

Şcoală  9-13 decembrie 2013 La nivelul fiecărei 
unităţi şcolare 

Profesorii de istorie alcătuiesc 
subiectele şi corectează lucrările  

Locală  15 februarie 2014, 
ora 9:00 

La nivelul fiecărei 
unităţi şcolare 

Subiectele se vor elabora la nivel 
ISJ  
Răspund:Aftodor Ştefan, Moraru 
Emelina,Osanu Octavian, Nedelcu 
Teodora 

Judeţeană 8 martie 2014, ora 
9:00 

Şcoala Gimnazială 
„Mihail Sadoveanu” 

Profesorii îndrumători transmit 
datele elevilor până la 21 februarie 
2014 
Răspund:Marica Raluca, Negoiţă 
Mihai 

Naţională  7-11 aprilie 2014 Baia Mare, jud. 
Maramureş 

Inspectorul şcolar 

Concursul: 
Memoria 
Holocaustului 

Judeţeană 10 mai 2014, ora 9:00 Grupul  Şcolar Ind. 
„Anghel Saligny” 

Profesorii îndrumători transmit 
datele elevilor până la 16 mai 2014 
Datele sunt preluate de prof. 
Dumitrescu Adriana şi Pavel Corina 

Naţională 28-31 iulie 2014 Arad Inspectorul şcolar 
Concursul de  
referate şi 
comunicări 
ştiinţifice ale 
elevilor 

Judeţeană 17 mai 2014, ora 9:00 Liceul Pedagogic 
„D.P.Perpessiciu
s” 

Profesorii îndrumători transmit datele 
elevilor până la 9 mai 2014 
Răspund : Bertescu Manuela, Mocanu 
Oana 

Naţională 15- 18 iulie 2014 Amara, 
jud.Ialomiţa 

Inspectorul şcolar 

Concursul: 
Cultură şi 
civilizaţie în 
România 

Judeţeană 28 martie 2014, ora 
15,00 

Colegiul 
Naţional „Gh. 
Munteanu-
Murgoci” 

Profesorii îndrumători transmit datele 
elevilor până la 15 martie 2013 
Răspund: Lica Emilia-Elena, Pricop 
Constantin 

Naţională 2-5 iunie 2014 Bucureşti Inspectorul şcolar 

Olimpiada 
Naţională de 
Ştiinţe socio-
umane 
 

Şcoală  7-11 decembrie 2013 La nivelul 
fiecărei unităţi 
şcolare 

Profesorii de ştiinţe socio-umane 
alcătuiesc subiectele şi corectează 
lucrările  

Locală  15 februarie 2014 La nivelul 
fiecărei unităţi 
şcolare 

Subiectele se vor elabora la nivel ISJ  
Răspund: 
Gheţu Costel, Popa Marian 

Judeţeană 1martie 2014 
 

Liceul teoretic 
„Mihail 
Sebastian” 

Profesorii îndrumători transmit datele 
elevilor până la 21 februarie 2014 
Voinea Daniel, Constantin Virginia, 
Gheţu Oana 

Naţională  7-11 aprilie 2014 Timişoara, 
jud.Timiş 

Inspectorul şcolar 

Concursul 
Naţional 
“Democraţie şi 
toleranţă 
 

Şcoală  Februarie 2014 La nivelul 
fiecărei unităţi 
şcolare 
 

Profesorii de istorie/ ştiinţe socio-umane 
/alcătuiesc subiectele şi corectează 
lucrările  

Locală  21 martie 2014 La nivelul 
fiecărei unităţi 
şcolare 

Profesorii îndrumători transmit datele 
elevilor până la 2 februarie 2014 
Dumitraşcu Cristinel, Marţian Toni 

Judeţeană 24 mai 2014, ora 9:00 
 

Şcoala 
Gimnazială „Ion 
Creangă” 

Profesorii îndrumători transmit datele 
elevilor până la 28 martie 2014 
Voinea Daniel, Nedelcu Teodora 

Naţională  28-31 iulie 2014 Oradea, 
jud.Bihor 

Inspectorul de specialitate 

Inspecţiile şcolare au urmărit în anul şcolar 2013-2014 atingerea unor standarde care să definească stilul didactic şi 
nivelul de pregătire al elevilor, formarea abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional, 
în contextul social actual, dezvoltarea interesului pentru educaţie şi emancipare permanentă printr-un învăţământ axat nu 
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numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi acţiune, abordarea 
într-o nouă perspectivă a reformei învăţământului. 
Criteriile de alcătuire a graficului unic al inspecţiilor şcolare de îndrumare şi evaluare pentru anul şcolar 2013-2014 au 
vizat monitorizarea şi evaluarea unor instituţii şcolare de stat care să acopere spectrul larg al tuturor formelor şi 
nivelurilor de învăţământ  din mediul urban şi rural, ca şi pe cel al unor grade diferite de atingere a performanţelor 
şcolare şi manageriale, după cum urmează: 
 rezultatele obţinute la examenele naţionale sau la intrarea într-un nou ciclu de învăţământ; 
 disfuncţii evidenţiate în activitatea educativă şi/sau managerială; 
 data ultimei inspecţii generale; 
 sprijin acordat noilor echipe manageriale. 
Inspectia scolara generala -  unităţile şcolare au   selectate pe baza următoarelor criterii: 
 unitatea şcolară nu a fost cuprinsă într-o inspecţie frontală în ultimii 6 ani, conform Registrului de evidenţă a 
inspecţiilor şcolare; 
 unitatea şcolară a obţinut rezultate slabe la Evaluarea Naţională / Examenul de Bacalaureat; 
 unitatea şcolară prezintă disfuncţii în proiectarea activităţii de specialitate; 
 la nivelul unităţii şcolare există  divergenţe, conflicte, inspecţia având rolul de mediere şi identificare de soluţii 
de rezolvare, precum şi de a sprijini managementul instituţional . 
Scopurile acestor tipuri de inspecţii sunt : 
 sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului didactic în îmbunătăţirea activităţii; 
 sprijinirea evaluării calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului de performanţă atins de elevi, la nivel naţional, 
judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie. 
Inspecţii tematice  şi inspecţii de specialitate   cu scopul impulsionării cadrelor didactice din unitate pentru o creştere 
reală a calităţii actului didactic, promovării calităţii educaţiei oferite elevilor, toate aceste aspecte fiind reflectate în 
rezultatele elevilor. 
Inspecţiile tematice în echipă (pe câte o temă punctuală de către echipe restrânse formate din 2-3 inspectori) s-au dovedit 
de mare eficienţă în diagnoza realistă a diferitelor aspecte ale procesului educaţional. Acestea au vizat: 
-încadrarea cu personal didactic, constituirea normelor, respectarea metodologiilor privind mişcarea personalului, 
validitatea contractelor de muncă;  
-verificarea condiţiilor de pregătire a începerii anului şcolar (finalizarea lucrărilor de igienizare a spaţiilor şcolare, 
asigurarea necesarului de manuale, cataloage, carnete de elev etc.) ; 
-verificarea documentelor şcolare, a prestaţiei cadrelor didactice, a nivelului de cunoştinţe ale elevilor;  
-consilierea cadrelor didactice debutante în învăţământ sau în funcţii de conducere;  
-verificarea respectării planurilor-cadru, a calităţii curriculumului şi a modului în care acesta este pus în aplicare; 
monitorizarea gradului de parcurgere a programei curriculare; 
-implementarea programelor de sprijinire a elevilor care obţin rezultate slabe la învăţătură şi a elevilor cu CES;  
-eficienţa utilizării tehnicii informatice şi a metodelor moderne de evaluare;  
-activitatea şcolii în domeniul formării continue;  
-monitorizarea programelor de pregătire a elevilor din clasele terminale pentru examenele naţionale, a activităţilor de 
recapitulare finală şi a ritmicităţii notării elevilor.  
Temele  acestor acţiuni  au vizat aspecte privind : 
 Prezentarea planurilor cadru, a programelor şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, a manualelor 
alternative avizate M.E.N. insistându-se pe aspectele de noutate ; 
 Prelucrarea metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale şi a programelor valabile  pentru 
anul şcolar 2013-2014; 
 Aplicarea corectă a  planurilor cadru şi respectarea nomenclatoarelor în vigoare; 
 Elaborarea documentelor de proiectare şi organizare a activităţii de învăţământ; evaluarea documentelor şcolare 
conform curriculum-ului naţional şi a documentelor de proiectare managerială, a portofoliilor didactice (profesor/ 
catedră/comisie/cerc pedagogic) ; 
 Precizarea graficului de desfăşurare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale; 
 Pregătirea examenelor naţionale şi a olimpiadelor şcolare; 
 Optimizarea activităţii cercurilor pedagogice; 
 Calitatea curriculum-ului, calitatea activităţilor extracurriculare şi modul în care curriculum-ul naţional şi cel 
local sunt puse în practică; 
 Monitorizarea progresului şcolar din perspectiva prestaţiei didactice ; 
 Monitorizarea procesului de utilizare a tehnologiei informatice în lecţie la toate disciplinele; 
 Diversificarea C.D.Ş. în concordanţă cu nevoile de formare a competenţelor cheie şi consolidarea metodelor de 
instruire bazate pe experienţa personală a elevilor ; 
 Evaluarea relaţiei între curriculum intenţionat – curriculum implementat (predat) – curiculum realizat (ce au 
învăţat elevii) din perspectiva managementului clasei precum şi  din perspectiva standardelor obiectivelor programelor 
şcolare şi a celor de examene; 
 Evaluarea măsurii în care curriculum-ul furnizat elevilor care au diferite vârste, aptitudini, deprinderi, capacităţi 
intelectuale şi interese este potrivit şi dacă este permanent revăzut pentru a asigura atingerea standardelor de către elevi. 
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Introducerea unor metode şi forme de evaluare şi dezvoltare a creativităţii, adaptabilităţii şi a transferabilităţii 
cunoştinţelor în situaţii noi 
 Consilierea conducerilor unităţilor de învăţământ pe probleme vizând aplicarea şi proiectarea C.D.Ş.; 
 Elaborarea la nivel local a auxiliarelor curriculare aferente disciplinei matematică; 
 Derularea programelor naţionale, potrivit specificului judeţului. 
Sursele diagnostice au fost: documentele şcolare de management instituţional şi educaţional, situaţiile statistice cu 
rezultatele la examene, teste şi concursuri şcolare, interviuri şi chestionare administrate părinţilor, elevilor, cadrelor 
didactice, managerilor, membrilor  consiliului de administraţie, fişele de observare şi evaluare a lecţiilor, repere în 
structurarea şi elaborarea raportului de inspecţie, îndrumarul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei. 
Punctele critice ale activităţii de inspecţie şcolară  au fost dificultăţile în identificarea problemelor reale cu care se 
confruntă şcoala şi de a le diferenţia de realităţile “prefabricate” în vederea inspecţiei şcolare generale, care presupune 
obligativitatea parcurgerii etapelor pregătitoare; această dificultate a fost compensată prin creşterea numărului de 
inspecţii tematice/ inspecţii tematice de specialitate în echipe restrânse (2-3 inspectori). 
Concluzii, propuneri de ameliorare: 
 echipele de inspectori au acţionat pentru eliminarea disfuncţiilor constatate şi au monitorizat îmbunătăţirea 
activităţii din şcolile inspectate prin prelungirea duratei inspecţiei, stabilirea de termene precise pentru refacerea 
documentelor de proiectare manageriala/didactica şi asigurarea instrumentelor necesare atingerii obiectivelor propuse, 
organizarea inspecţiilor de revenire, verificarea modului de îndeplinire a planurilor de îmbunătăţire a activităţii; 
 controalele de revenire au evidenţiat preocupările conducerilor de şcoli pentru realizarea unor programe 
concrete în vederea racordării unităţilor şcolare respective la exigenţele unui învăţământ eficient, de calitate; 
  în majoritatea şcolilor inspectate, aplicarea riguroasă a măsurilor stabilite prin planurile de îmbunătăţire a 
activităţii şi a recomandărilor din procesele verbale de inspecţie a condus la o nouă calitate, evidenţiată de rezultate mai 
bune obţinute la examenele de sfârşit de ciclu de către elevii care au absolvit aceste unităţi şcolare. 
ANALIZA SWOT A ASPECTELOR CONSTATATE ÎN ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ EFECTUATĂ ÎN 
ANUL ŞCOLAR  2012-2013 
Puncte tari Puncte slabe 

-Distribuirea la timp a notelor, ordinelor şi metodologiilor 
M.E.N.;   
 -Întocmirea documentelor de proiectare didactică în 
conformitate cu prevederile curriculumului naţional de către 
majoritatea cadrelor didactice; 
 -Preocuparea cadrelor didactice în vederea formării şi 
dezvoltării capacităţii de operaţionalizare a cunoştinţelor 
majorităţii elevilor din mediul urban; 
-Pregătirea metodico-ştiinţifică a majorităţii cadrelor 
didactice, având în vedere procentul de acoperire cu 
profesori calificaţi şi participarea la activităţi de formare 
continuă organizate de şcoli, C.C.D., I.Ş.J., universităţi; 
-Practicarea unui management tot mai eficient al colectivului 
de elevi (activităţi pe grupe, în perechi,  individual), în 
special de către cadrele didactice care au participat la stagii 
de formare continuă;  activizarea constantă a majorităţii 
elevilor prin crearea unor situaţii de învăţare cu valenţe 
formative; 
-Întocmirea documentelor de proiectare didactică, în 
conformitate cu prevederile curriculumului naţional, de către 
majoritatea cadrelor didactice; parcurgerea ritmică a 
conţinuturilor din programe şcolare, conform    proiectării; 
-Utilizarea în unităţile şcolare verificate a manualelor 
acreditate de M.E.N; 
-Modernizarea activităţilor de cerc metodic şi transformarea 
lor în activităţi complexe care să vină în sprijinul 
profesorilor. 

-Caracterul general al proiectelor unităţilor de învăţare 
(personalizare relativ redusă pe clase); 
-Carenţe în managementul unor clase din mediul rural, 
unde prevalează discursul didactic frontal; persistenţa 
unor metode clasice de predare-învăţare prin care 
activizarea clasei se  produce la nivel minim; 
-Evaluarea preponderentă a informaţiilor primite, a 
conţinuturilor  şi mai puţin a competenţelor dobândite de 
elevi, în special în mediul rural;  
 -Utilizarea relativ redusă a mijloacelor alternative de 
evaluare, în special în mediul rural;  
 -Evaluare uneori distorsionată în şcoli de nivel 
gimnazial (neconcordanţă între mediile de absolvire şi 
cele obţinute la tezele cu subiect unic), mai frecventă în 
mediul rural; 
-Formarea iniţială nu asigură o pregătire metodico-
ştiinţifică performantă a  cadrelor didactice debutante; 
-Existenţa a 20-30% dintre cadrele didactice din 
colectivele inspectate, care încă utilizează preponderent 
metode şi procedee clasice în activitatea de predare-
învăţare-evaluare; 
-Lipsa portofoliilor unor cadre didactice; 
-Dezinteres manifestat de unele cadre didactice faţă de 
materialele didactice prezentate pe suport electronic. 
       
 

Oportunităţi Ameninţări 
-Disponibilitate din partea cadrelor didactice pentru propria 
lor formare şi dezvoltare profesională şi sprijin acordat de  
instituţiile abilitate cu formarea continuă; 
-Alocarea sumelor necesare modernizării bazei materiale şi 
dotării cu mijloace moderne de învăţământ; 
-Asigurarea calităţii şi eficienţei activităţilor metodice, 
psihopedagogice, de mentorat; 
-Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică la nivelul 
învăţământului preuniversitar; 

-Accesul inegal al unităţilor şcolare la mijloacele 
didactice moderne;  
-Rutina, conservatorismul şi starea de automulţumire; 
-Precaritatea pregătirii metodice iniţiale a cadrelor 
didactice; 
-Discontinuitatea unor politici educaţionale ale M.E.N. 
(planuri-cadru, programe, bacalaureat); 
-Costul, uneori ridicat, al formării profesionale oferit 
prin diferite programe; 
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 -Oferta de CDŞ-uri a unităţilor şcolare nu este suficient 
de diversificată şi nu  respectă întotdeauna  opţiunile 
elevilor,  ci  rezolvă anumite probleme de  încadrare a 
profesorilor.  

ASPECTE SEMNIFICATIVE ALE ACTIVITĂŢII CADRELOR    DIDACTICE PE NIVELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL ŞI LICEAL 
Analiza SWOT   

ASPECTE SEMNIFICATIVE 
 Cadrele didactice inspectate şi-au desfăşurat activitatea pe baza planificărilor, din care rezultă concordanţa între 
competenţe, conţinuturi şi tehnici de evaluare. 
 Pregătirea elevilor în vederea evaluării externe ("Bacalaureat") s-a realizat prin întreaga activitate desfăşurată în 
şcoală la nivelul familiarizării elevilor cu diversitatea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare, precum şi prin pregătirea 
cadrelor didactice cu scopul aplicării metodelor şi instrumentelor de evaluare. 
 S-a reuşit ca, la nivelul judeţului, să se acopere necesarul de profesori de specialitate cu gradele I, II, definitivat. 
EXEMPLE  DE BUNĂ  PRACTICĂ 
 Majoritatea profesorilor debutanţi, a celor cu gradul didactic definitiv dar şi câţiva profesori cu gradele didactice 
I şi II, au participat la cursurile organizate prin intermediul Casei Corpului Didactic Brăila. 
 Crearea unor teste standardizate şi a unor auxiliare de pregătire pentru "Bacalaureat". 

Puncte tari Puncte slabe 

 -Încadrarea în sistem a cadrelor didactice calificate ; 
-Număr mare de cadre didactice titulare, cu grade didactice I şi II; 
-În mediul urban nu există cadre didactice necalificate; 
-Existenţa metodiştilor, membrilor consiliului consultativ; aceştia 
sunt riguros selectaţi, fiind reprezentativi la nivel de judeţ; 
-Receptivitatea profesorilor în realizarea olimpiadelor şi a 
concursurilor şcolare;  
-Număr mare de elevi participanţi şi premianţi la concursurile şi 
olimpiadele şcolare; 
-Schimbarea atitudinii cadrului didactic faţă de actul didactic în 
sine şi preocuparea acestora  pentru dezvoltarea bazei materiale; 
-Existenţa cabinetelor de istorie în unităţile şcolare din mediul 
urban, rural şi dotarea cu un minim necesar, atât prin eforturi 
proprii cât şi din fonduri guvernamentale şi locale ; 
-Exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea 
programelor, în pregătirea suplimentară a elevilor, în vederea 
obţinerii unor rezultate bune şi foarte bune la examene şi 
concursuri şcolare; 
-Existenţa în unele unităţi şcolare a materialelor promoţionale 
pentru oferta educaţională (oferta CDŞ); 
-Utilizarea unor strategii didactice moderne, diverse, activ-
participative, diferenţiate, stimulative pentru învăţare, adecvate 
stilurilor de învăţare ale elevilor; 
-Planificările calendaristice şi proiectele pe unităţi de învăţare 
sunt corect întocmite, conform metodologiei de planificare a 
activităţilor didactice; 
-Stimularea şi punerea în valoare a elevilor capabili de 
performanţe superioare prin metode specifice; valorificarea 
eficientă a potenţialului activităţilor pe grupe de elevi. 

-Insuficienta utilizare a cabinetelor şi a   materialului 
didactic; 
-Lipsa dotării minimale a unităţilor şcolare din mediul 
rural, pentru flux informaţional eficient; 
-Planificarea inadecvată, în unele situaţii, a resurselor 
de timp; 
-Nu toate cadrele didactice au capacitatea de a aplica, în 
practică, cunoştinţele metodice dobândite: apar  
dificultăţi în aplicarea metodelor/strategiilor de predare 
adecvate particularităţilor de vârstă sau nivelului de 
cunoştinţe al elevilor; 
-În unele cazuri se observă reţinere faţă de utilizarea 
metodelor active-participative; se remarcă focalizarea 
pe conţinuturi/cunoştinţe, nu pe competenţe; 
-Interesul scăzut pentru identificarea, selecţia şi 
promovarea elevilor cu CES; supraevaluarea elevilor 
din clasele terminale în ideea „ajutării” acestora pentru 
pasul următor ; 
-Diseminarea defectuoasă a informaţiei intra şi 
interinstituţional prin cercurile metodice; 
-Tendinţe conservatoare la nivelul strategiilor didactice 
în special în mediul rural; 
-Reticenţă în ceea ce priveşte utilizarea calculatorului în 
cazul unora dintre cadrele didactice. 
 
 

Oportunităţi Ameninţări 
-Revizuirea programelor şcolare la gimnaziu şi liceu; 
-Deschiderea către operarea pe calculator; 
-Existenţa  multiplelor posibilităţi de informare; 
-Utilizarea programului AEL şi diversificarea soft-urilor 
educaţionale; 
-Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic prin 
multiple forme de perfecţionare; 
-Implementarea strategiilor privind descentralizarea 
învăţământului, asigurarea calităţii în învăţământ; 
-Întocmirea de proiecte eligibile  de dotare a şcolilor . 
 

-Lipsa unor prevederi specifice în legislaţia şcolară care 
să permită atenţionarea/sancţionarea cadrelor didactice 
dezinteresate faţă de propria dezvoltare profesională; 
-Creşterea ratei abandonului şcolar; 
-Slaba motivaţie financiară a cadrelor didactice; 
-Lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă, 
manifestată în unele colective de cadre didactice; 
-Riscul disponibilizării unui număr mare de cadre 
didactice titulare în învăţământul rural în perspectiva 
comasărilor de unităţi şcolare şi a evoluţiei 
demografice. 
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  Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu” , Colegiul Naţional “Gh.M.Murgoci” , Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, 
Şcoala gimnazială “Fănuş Neagu” , Şcoala  gimnazială  “Ion Creangă”- sunt unităţi şcolare ale căror cadre au avut o 
permanentă preocupare pentru pregătirea elevilor în vederea participării la olimpiade şi concursuri şcolare. 
 Realizarea gratuită de către o parte a profesorilor a pregătirilor suplimentare cu elevii pentru obţinerea 
rezultatelor bune la examenele naţionale. 
 Următoarele unităţi şcolare au contribuit în mod deosebit la promovarea imaginii învăţământului brăilean, prin 
obţinerea unor rezultate deosebite,  atât prin pregătirea elevilor pentru concursurile de şcolare, cât şi prin modul 
impecabil de organizare al acestora: 
- Şcoala cu clase I-VIII  “Fănuş Neagu” , 
- Şcoala cu clase I-VIII  “Ion Creangă”, 
- Colegiul Naţional “Gh.M.Murgoci”, 
- Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu”, 
- Liceul de Arte „H. Darclee” 
-Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” 
 Implicarea unui mare număr de cadre didactice în organizarea şi desfăşurarea concursurilor locale de istorie si 
socio-umane. 
SOLUŢII PENTRU OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 
 Monitorizarea eficientă a pregătirii elevilor pentru evaluarea naţională şi pentru examenul de bacalaureat; 
 Reconsiderarea necesităţii organizării cercurilor metodice (fiecare cerc metodic să realizeze la final un produs 
finit în domeniul matematicii, produs care să poată fi utilizat de profesorii de matematică în activitatea curentă cu elevii); 
 Eficientizarea activităţii profesorilor metodişti şi a profesorilor din Consiliul Consultativ; 
 Identificarea, formarea şi dezvoltarea în fiecare şcoala unde există profesori debutanţi, a mentorilor pentru 
stagiatură; 
 Organizarea de seminarii de informaţie cu profesorii de matematică participanţi la formare continuă . 
 
BIOLOGIE 
I. OBIECTIVE GENERALE: 
1. Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare la disciplina biologie. 
2. Asigurarea calităţii educaţiei  din perspectiva evaluării conform legii educaţiei naţionale 

II. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC: 
Total 
 
 

Nr. total profesori titulari Nr. total profesori  
suplinitori calificaţi 

Nr. total profesori  
suplinitori necalificaţi 

Nr. total 
profesori 
pensionari 

79 56 18 1 4 
III. ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 
III.1. CONSFĂTUIRI JUDEŢENE  
Consfătuirea la disciplina biologie s-a desfăşurat în data de 12 septembrie 2013 la Şcoala Gimnazială “C. S. Aldea”. Au 
fost transmise toate informaţiile primite la Consfătuirea naţională privind: structura anului şcolar; planurile cadru 
valabile; programele şcolare la disciplină şi pentru disciplinele opţionale; manuale şcolare valabile; bacalaureat – analiza 
examenului 2013, precizări pentru anul 2013 - 2014; analiza concursurilor desfăşurate în anul şcolar 2012-2013; precizări 
privind concursurile specifice pentru anul şcolar 2013-2014; organizarea preliminară a concursurilor pentru 2013-2014; 
pregătirea cadrelor didactice – direcţii de pregătire, model de planificare calendaristică, model de proiectare a unei unităţi 
de învăţare; organizarea cercurilor pedagogice şi planificarea activităţilor pentru primul semestru. Au fost reamintite 
modelele de subiecte pentru evaluarea iniţială a elevilor şi s-a precizat că notele obţinute pot fi trecute în catalog. 
III.2. CERCURI PEDAGOGICE 
Tema/Responsabil 
1. Abilitarea profesorilor de biologie pentru valorificarea diagnozelor TIMSS şi PIRLS în cadrul proiectului “Un 
învăţământ performant bazat pe decizii fundamentate – Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind 
rezultatele învăţării” . 
Prof. gr I Rusu Gheorghiţa, Liceul  Teoretic  “M. Sebastian” 
2.      Managementul şcolar orientat spre performanţă. 
Prof. gr I Ionescu Maria, Coegiul  Naţional “ N. Bălcescu” 
3. “Instruirea asistată de calculator la disciplina biologie” 
Prof. gr I Dinu Nicoleta, Liceul  Teoretic  “P. Cerna” 
Colegiul Naţional “Ana Aslan” Brăila, 23.11.2013 
Olimpiada  de Biologie 

◦ Faza locală:  17 ianuarie 2014 - 
◦ Faza judeţeană: 1 martie 2014 - Liceul Pedagogic “D.P. Perpessicius” 
◦ Faza naţională: 6-11 aprilie 2014, Drobeta Turnu Severin 

Olimpiada națională de Ştiinţe pentru Juniori  
 Faza judeţeană: 17 mai 2014 - Şcoala Gimnazială “Ion  Creangă” 

◦ Faza naţională: 4-8 august 2014, Alba-Iulia 
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Olimpiada naţională Ştiinţele Pământului 
 Faza judeţeană: 8 martie 2014 - Liceul Teoretic “N. Iorga” 
 Faza naţională: 13- 17 aprilie  2014, Focșani 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu 

◦ Faza judeţeană:  10 martie 2014 - Col. Naţional “N. Bălcescu” 
 Faza naţională: 16-17 mai  2014, Craiova 

Concursul de neuroştiinţe NEUROSET 
13 martie 2014,  Colegiului Naţional „N.Bălcescu”, Brăila 
Simpozion Judeţean “Lumea minunată a păsărilor”  

◦ 01 aprilie 2014 – Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”  
Concurs Judeţean “Micii Naturalişti”  

◦  01 iunie 2014 – Col. Naţional “N. Bălcescu”  
III.3. INSPECŢIA ŞCOLARĂ 
III.3.1. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice 

Total inspecţii 
 
Grade didactice Inspecţii 

Curente  

Calificative 
acordate Inspecţii 

speciale 

Note acordate 

FB B S 10 9 8 

24 Gradul 1-2  
Definitivat- 5 13 1 0 0 11 1 0 0 

III.3.2 Inspecţii de specialitate în vederea participării cadrelor didactice la concursul de titularizare în învăţământ 
Nrcrt Nivel de învăţământ Nr. cadre 

didactice 
inspectate 

Note acordate 
10 9 – 9.99 8 – 8.99 7 – 7.99 

12. Gimnazial  11 5 4 0 2 
IV. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 
IV.1. Olimpiada de biologie 
Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională Premii obţinute la etapa naţională 

246 5 Premiul special - 2 
IV.2. Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori 
Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională Premii obţinute la etapa naţională 

21 3 Premiul special - 1 
IV.3. Olimpiada  Ştiinţele Pământului 
Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională Premii obţinute la etapa naţională 

31 2 - 
IV.4. Concursul Judeţean „Micii Naturalişti” 
Concursul Judeţean „Micii Naturalişti”, se desfăşoară pe echipaje de elevi formate dintr-un elev clasa a V-a şi unul clasa 
a VI-a. 
IV.5. Simpozionul Judeţean „Lumea minunată a păsărilor” 
Simpozionul „Lumea minunată a păsărilor”, s-a desfăşurat cu ocazia Zilei Internaţionale a Păsărilor – 1 aprilie 2014, la 
Şcoala Gimnazială „M. Eminescu”. La simpozion au participat elevi din şcolile gimnaziale din judeţul Brăila la 
următoarele secţiuni: prezentări PPT, afişe, produse din materiale reciclabile.  
V. EXAMENUL DE BACALAUREAT  
Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la disciplina fizică, la nivel județean, membrii consiliului consultativ, au 
organizat două simulări, in concordanta cu modelele de subiecte publicate pe site-ul CENTRUL NAŢIONAL DE 
EVALUARE ŞI EXAMINARE. 
VI. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 
Toate activităţile cuprinse în programul C.C.D. au fost respectate, participarea cadrelor didactice fiind foarte bună. 
Temele au urmărit îmbunătăţirea procesului educaţional şi obţinerea unor rezultate cât mai bune de către elevii judeţului 
la examenele şi concursurile şcolare. 
În cadrul cercurilor metodice la disciplina chimie accentul a fost pus pe diseminarea modelelor de bune practici în 
activitatea didactică la disciplina ştiinţe ale naturii. Profesori cu o experienţă recunoscută la nivel judeţean au organizat şi 
pregătit activităţi de prezentare a curriculei la disciplina ştiinţe din ţări ale Uniunii Europene. Temele dezbătute în cadrul 
cercurilor metodice din acest an şcolar au fost: 
-Pregătirea elevilor de gimnaziu pentru performanţă  
-Pregătirea elevilor de liceu pentru examenul de bacalaureat 
-Bune practici în domeniul mobilităţilor individuale de formare continuă a cadrelor didactice. 
VII. Soluţii pentru optimizarea activităţii didactice 
-Utilizarea laboratorului de biologie; abordarea experimentului de laborator integrat în lecţii; 
-Parcurgerea adaptată a programelor; 
-Evaluare obiectivă a elevilor şi a propriei activităţi, prin raportare la obiectivele lecţiei şi la competenţele specifice şi 
generale de dezvoltat;  
-Realizarea  planurilor de remediere a deficienţelor/ de stimulare a performanţei elevilor; 
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-Organizarea şi desfăşurarea activităţilor comisiilor metodice în şcoală; monitorizarea acestora de către director / 
responsabil comisie metodică; 
-Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul cercurilor pedagogice şi analiza riguroasă a acestora; 
-Abordarea unor teme de didactica specialităţii în cadrul cercurilor pedagogice; temele trebuie să vizeze atât pregătirea 
teoretică, cât şi aplicaţii practice propuse; organizarea de dezbateri pentru împărtăşirea experienţei personale a fiecărui 
profesor; 
-Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, deschidere spre dezvoltare profesională; 
-Manifestarea unei conduite auto-reflexive privind propria prestaţie didactică; conştientizarea că activitatea pedagogică 
este perfectibilă. 
ARTE 
OBIECTIVE PRIORITARE 
Principalele direcţii spre care au fost orientate acțiunile de  monitorizare a învățământului artistic din județul Brăila în 
anul şcolar 2013-2014 au vizat creşterea calităţii procesului educaţional, formarea continuă a profesională a cadrelor 
didactice, sporirea responsabilităţii educaţionale la nivelul unităţilor şcolare şi al structurilor organizaţionale de formare 
continuă.  
Obiectivele generale stabilite pe baza documentelor enumerate au fost: 
1. Racordarea ofertei de instruire specifice învăţământului de artă la priorităţile strategice ale  M.E.C.T.S.; 
2. Asigurarea conducerii operaţionale a principalelor activităţi din sfera disciplinlor specifice ariei curriculare Arte 
la nivelul sistemului judeţean de învăţământ; 
3. Proiectarea curriculum-ului pornind de la finalităţile şi obiectivele învăţământului; 
4. Centrarea competenţelor pe formare de capacităţi şi atitudini esenţiale în formarea personalităţii; 
5. Asigurarea calităţii ofertei educaţionale şi a proceselor instrucţionale la disciplinele din sfera educaţiei estetice; 
6. Adecvarea reală a procesului de predare-învăţare-evaluare la dezideratele şi exigenţele reformei curriculare; 
7. Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie, vizând creşterea ratei succesului şcolar la disciplinele din aria 
curriculară arte; 
8. Îmbunătăţirea nivelului de calificare şi sporirea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice de 
specialitate; 
9. Diversificarea activităţilor curriculare şi extracurriculare pentru a sprijini efortul de atingere a performanţelor 
artistice de către elevi; 
10. Atragerea şi motivarea elevilor pentru studierea disciplinelor artistice prin furnizarea unei oferte educaţionale 
curriculare în acord cu nevoile personale de instruire şi cu orizontul de aşteptare; 
11. Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale, a valorilor umane, a educaţiei interculturale  prin artă, ca 
dimensiune transversală la nivelul curriculumului (Muzică, Arte vizuale, Coregrafie, Arhitectură, Teatru etc.).  
ÎNCADRAREA CU  PERSONAL DIDACTIC 
 

Gradul de calificare a personalului didactic de specialitate din aria curriculară Arte în anul şcolar 2013-2014 a fost: -
profesori calificaţi: 73 – urban /  26 – rural 

-cadre didactice necalificate: 56  
Gradul de specializare a profesorilor de arte a fost: 

- gradul didactic I: 43;  gradul didactic II: 30;  
- definitivat: 26; debutanţi: 19 
- cu studii postuniversitare: 7 
- cu studii doctorale: 2  

INSPECŢIA ŞCOLARĂ 
Inspecția de specialitate a urmărit atingerea unor standarde care să definească stilul didactic al profesorilor și nivelul de 
pregătire al elevilor, formarea abilităților și competențelor pentru realizarea succesului personal și profesional, 

Specialitatea 
 
Cadre 
didactice 

 
         Personal didactic calificat  

Suplinitori  
necalificaţi 

 
Gr. 
did.  
     I 

 
Gr.did. 
     II 

Def. Deb. 
R U Titulari Suplinitori 

calificaţi Pensionari 

 
Educaţie 
muzicală 

 
75 

 
14 

 
39 

 
34  

 
9 

 
11 

 
22 

 
26 

 
17 

 
19 

 
9 

 
Arte vizuale 

 
69 

 
12 

 
23 

 
23 

 
21 

 
8 

 
34 

 
17 

 
11 

 
13 

 
7 

 
Teatru 

 
4 

 
- 

 
4 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2 

 
1 

 
Coregrafie 

 
5 

    
- 

 
5 

 
2 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2 

 
2 

      
Total 

 
153 

 
26 

 
73 

 
61 

 
24 

 
19 

 
56 

 
43 

 
30 

 
26 

 
19 
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dezvoltarea interesului pentru educația artistică și emancipare permanentă printr-un învățământ axat nu numai pe nevoile  
limitate ale unei profesiuni, ci și pe disponibilitatea continuă pentru cunoaștere și acțiune. În acest sens, procesul de 
evaluare şi consiliere a cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de specialitate a urmărit  cu precădere: 
- cunoaşterea programei şcolare 
- gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii competenţelor specifice incluse în  
cadrul programei şcolare 
- asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a  conţinuturilor în funcţie de competenţele specifice 
vizate 
- utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate 
- gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi  
- realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare 
- utilizarea instrumentelor TIC în curriculumul şcolar 
- evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării 
- nivelul standardelor și al progresului școlar realizat de către elevi; 
- calitatea activităților extracurriculare specifice învățământului artistic; 
- eficienţa activităților de ansamblu coral; 
- perfecționarea cadrelor didactice înscrise la examenele de definitivare în învățământ și grade didactice, prin 
efectuarea inspecțiilor curente și speciale la activitățile didactice; 
- respectarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă- Anexă la 
ordinul MECTS nr.5.569/7.10.2011 
- promovarea şi valorificarea diversităţii culturale, a valorilor umane, a patrimoniului local şi a educaţiei 
interculturale  prin artă. 
INSPECŢII EFECTUATE (situaţie statistică) 
Tipul inspecţiei Unităţ

i 
şcolar

e 
 

Cadre 
didactic

e 
 

Nr. de ore 
asistate 

Calificative 
acordate 

Note 
acordate 

Inspecţii de 
revenire 

1
  
  

2 3 4 F
b 

B S N
s 

8 9 1
0 

Planifica
t 

Realiza
t 

INSPECȚII GENERALE 
 

12 57 2 3
4 

4 1
7 

48 9 - - - - - 12 11 

 
INSPECŢII 
SPECIALE 

 

 
Gradul 
I 

 
3 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
- 

 
- 

 
Gradul 
II 

 
5 

 
11 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
1 

 
8 

 
- 

 
- 

 
Definiti
v 

 
8 

 
14 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
1
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
9 

 
- 

 
- 

 
INSPECŢII 
       DE 
SPECIALITAT
E 

 
Gradul 
I 

 
3 

 
5 

 
4 

 
4 

 
1 

 
- 

 
4 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
5 

 
Gradul 
II 

 
11 

 
17 

 
- 

 
1
7 

 
- 

 
- 

 
13 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17 

 
17 

 
Definiti
v 

 
5 

 
15 

 
9 

 
6 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
12 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15 

 
15 

INSPECŢII 
TEMATICE 

 11 27 - - 4 2
3 

- - - - - - - 11 11 

 
INSPECTOR 

 36 96 9 4
3 

7 5 49 7 - - - 2 7 101 96 

 
METODIŞTI 

 9 48 2 6
1 

1
3 

1
6 

87 2 - - - - 3 13 48 

ANALIZA S.W.O.T.  A INSPECŢIEI ŞCOLARE  
Aspecte pozitive 

 
Aspecte negative Oportunităţi Ameninţări 

 asumarea responsabilităţii 
comune pentru dezvoltarea şi 
optimizarea educaţiei artistice; 
 încadrare mai bună, cu personal 
de specialitate calificat în 

 portofoliile 
profesorilor nu conțin 
documente decimologice și nu 
reflectă situația comparativă a 
testelor inițiale și finale pentru 

 Conturarea 
unui proces de 
învățământ artistic 
bazat pe sfera practică, 
aplicativă a 

 neglijarea 
fundamentului 
metodic, logic și bine 
structurat care poate 
afecta calitatea 
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învățământul vocațional de artă;  
 calitățile personale și 
profesionale ale cadrelor didactice 
cu ținută pozitivă privind conduita 
în școală și în raportul cu elevii; 
 implicarea unui număr relativ 
ridicat de profesori în activitățle 
extracurriculare; 
 responsabilizarea elevilor 
interesați de  performanța artistică 
prin cooptarea acestora în Orchestra 
de cameră ”Darclee” și în Taraful 
Liceului de Artă; 
 Interferența formativului cu 
informativul în vederea 
accesibilizării procesului artistic de 
asimilare a conținuturilor. 

a putea urmări în progresie 
atingerea randamentului școlar 
în actul de educație artistică;  
 dosarele Comisiilor 
metodice nu cuprind 
responsabilitățile ce revin 
fiecărui membru al comisiei, 
cu termen  exact de îndeplinire 
și răspundere; 
 slaba implicare a unor 
manageri, profesori metodişti 
şi membri ai consiliilor 
consultative de specialitate în 
monitorizarea activităţilor 
extracurriculare din unităţile de 
învăţământ; 
 

experiențelor artistice; 
 Libertatea 
creativă a profesorului 
de instrument,educație 
muzicală sau educație 
plastică pusă în slujba 
unei educații centrate 
pe elev; 
 Prezentarea 
activității artistice a 
elevilorîn manifestări 
publice (concerte, 
expoziții, concursuri, 
recitaluri, medalioane 
artistice etc.) 

actului de predare –
învățare; 
 
 

ASPECTE SEMNIFICATIVE ALE ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE 
DIMENSIUNEA CONCEPTUALĂ 

 Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi  Ameninţări 
 proiectarea activităților s-
a realizat pe baza unei bune 
documentări metodice, 
conținuturile au fost raportate la 
aptitudinile și capacitățile elevilor, 
metodele și strategiile fiind 
adaptate la nivelul claselor; 
 coerenţă reală între 
obiectivele programelor şcolare, 
competenţele specifice, conţinuturi 
şi resurse (la nivelul micro şi 
macroproiectării); 
 integrarea creativă a 
elementelor de noutate din lecţii în 
documentele de planificare, prin 
utilizarea unor variate mijloace 
auxiliare: fişe de audiţie, partituri, 
dicţionare, albume de artă; 
 interpretarea personală a 
programei curriculare; 
 strategiile didactice în 
acord cu obiectivele, resursele, 
conţinuturile ac-   realizarea 
portofoliilor tematice în care 
materialele ilustrative 
personalizate a reprezintat un 
suport important pentru 
exemplificarea conţinuturilor 
ştiinţifice din lecţii. 

 întocmirea formalã a 
unor documente existente în 
mapa profesorului şi în mapa 
responsabilului de catedrã; 
 proiectarea 
activităţilor didactice fără 
evaluarea prealabilă a 
potenţialului artistic al elevilor 
din unităţile de învăţământ şi 
fără  elaborarea ofertelor 
privind activităţile artistice 
extracurriculare; 
 semnalarea unor 
confuzii între sarcinile de 
predare şi  evaluare;  
 lipsa reperelor 
bibliografice la majoritatea 
proiectelor didactice; 
 ignorarea 
particularităţilor claselor (în 
mediul rural); 
 abordarea unui 
schematism în realizarea 
proiectării didactice (la 
profesorii debutanţi); 
 elaborarea incompletă 
a portofoliilor profesorilor. 
 
 

 optimizarea 
manage-mentului 
informaţiei, prin 
realizarea unei baze de 
date care asigură 
accesul profesorilor la 
resursele bibliografice 
şi media, în vederea 
dezvoltării compe-
tenţelor privind 
proiectarea / 
organizarea 
activităţilor didactice; 
 asigurarea unor 
servicii de consultanţă 
/ consiliere 
specializată, prin 
monito-rizare, 
evaluare şi furnizare a 
feed-back-ului în 
dome-niul didacticii 
disciplinelor artistice 
şi managementului; 
 facilitatea accesului 
profesorilor la 
programe naţionale şi 
internaţionale de 
formare continuă; 

 ignorarea în 
proiectare a 
particularităţilor 
claselor din mediul 
rural; 
 lipsa abilităţilor 
necesare armonizării 
documentelor 
curriculare (programă -
planificare) la 
majoritatea profesorilor 
debutanţi. 
 

DIMENSIUNEA PRAGMATIC – ACŢIONALĂ 
Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi Ameninţări 

 stăpânirea limbajului 
ştiinţific de specialitate şi o 
dispoziţie permanentă spre 
creativitate, spre nou, în special 
la profesorii cu experienţă 
îndelungată la catedră plasarea 
elevilor, prin strategiile 
didactice active, în centrul 
activităţilor didactice; 
 redimensionarea 
metodelor didactice abordate în 
demersul didactic prin 

 ignorarea prevederilor 
noii programe curriculare de 
educaţie muzicală privind 
obligativitatea elevilor din 
învăţământul tradiţional de a 
studia un instrument muzical; 
 formular
ea confuză a legăturii dintre 
competenţele specifice (capacităţi 
de interpretare-receptare şi 
utilizare a elementelor de limbaj 
artistic ce înlesnesc creativitatea, 

 centralizarea 
ofertelor privind 
concursurile, 
festivalurile, concertele, 
recitalurile, 
medalioanele artistice, 
expoziţiile etc., oferă 
posibilitatea pregătirii 
loturilor de elevi în 
vederea participării la 
viitoarele confruntări 
artistice; 

 banalizarea 
concursurilor de Arte 
vizuale desfăşura-te la 
nivel local, prin lipsa 
unor regulamente şi 
criterii de jurizare 
unitare; 
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valorificarea observaţiilor 
anterioare (an şcolar, 
precedenta unitate de învăţare 
etc.) prin crearea unui cadru 
flexibil, cooperant de 
comunicare între profesori şi 
elevi; 
 centrarea demersului 
didactic pe obiective şi nu pe 
conţinuturi; 
 marcarea în manieră 
clasică a secvenţelor didactice, 
momentul aperceptiv 
reprezentând şocul care 
declanşază predarea; 

sensibilitatea, fantezia, imaginaţia) 
şi conţinutu-rile activităţilor 
didactice; 
 sărăcia 
strategiilor didactice utilizate la 
clasă, lipsa unui sistem de 
monitorizare a progresului 
şcolar; 
 lipsa de interes privind 
valorifica-rea patrimoniului local 
în cadrul activităţilor de Educaţie 
artistică.  

 motivarea şi 
stimularea cadrelor 
didactice de la 
disciplinele artistice 
pentru asigurarea unui 
climat de lucru eficient  
prin: 
-  cultivarea dialogului, 
- încurajarea 
iniţiativelor, 
- asigurarea 
transparenţei şi 
încrederii, 
 -acordarea de 
stimulente. 

DIMENSIUNEA EVALUATIVĂ 
Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi Ameninţări 

 Implicarea elevilor în 
realizarea instrumentelor de 
evaluare;  
 diversificarea 
metodelor şi instrumentelor de 
evaluare; 
 cunoşterea principiilor 
de elaborare a unor teste de 
evaluare, tipurile de itemi şi 
structura subiectelor pentru 
examenele naţionale; 
 evaluarea elevilor a 
constituit un instrument eficace 
de  determinare  a  progresului  
şcolar; 
 valorizarea 
răspunsurilor elevilor în sensul 
progresului; 
 cunoşterea principiilor 
de elaborare a unor teste de 
evaluare, tipurile de itemi şi 
structura subiectelor pentru 
examenele naţionale; 
 corelarea modalităţilor 
/ probelor de evaluare propuse 
la clasă cu probele de evaluare 
şi criteriile de performanţă 
precizate în standardele de 
pregătire profesională; 

 evaluările inițiale nu au fost 
analizate pentru a se putea 
valorifica concluziile în 
elaborarea documentelor de 
proiectare didactică; 
 metodele de evaluare 
alternative nu sunt generalizate 
în cele mai multe cazuri fiind 
folosite doar experimental; 
 baremele de notare și 
evaluare 
nu sunt elaborate la fiecare 
evaluare, astfel nu este 
încurajată autoevaluarea; 
 lipsa corelării modalităţilor 
/ probelor de evaluare propuse 
la clasă, cu probele de 
evaluare şi criteriile de 
performanţă precizate în 
standardele de pregătire 
profesională; 
 lipsa implicării profesorilor 
de Educaţie muzicală în 
realizarea serbărilor şcolare 
(momente de evaluare a 
virtuţilor celor ce slujesc 
învăţământul estetic 
tradiţional). 

 evaluarea 
calităţii ofertei 
educaţionale în 
învăţământul de masă 
şi în învăţământul 
vocaţional de Artă, a 
nivelului standardelor 
de performanţă atinse 
de elevi, în vederea 
participării la 
examenele naţionale, 
concursurile şi 
olimpiadele şcolare; 
 analiza 
rezultatelor obţinute la 
testele sumative pentru 
a fi valorificate în 
elaborarea planurilor 
de îmbunătăţire a 
activităţilor didactice. 
 

 lipsa exerciţiului 
de formare a deprinderilor 
de evaluare/autoevaluare 
ale elevilor diminuează 
interesul acestora pentru 
activităţile didactice 
specifice educaţiei 
estetice. 
 

DIMENSIUNEA EDUCATIVĂ 
Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi  Ameninţări 

 înfiinţarea unor 
formaţii instrumentale 
(orchestra camerală 
”Darclee” și taraful 
Liceului de Artă; 
 organizarea 
unor activităţi 
extracurriculare atractive 
bazate pe colaborări 
interdisciplinare la 
nivelul învăţământului 
vocaţional de artă; 
 excursii de 
documentare şi orientare 
profesională cu elevii 

 lipsa de preocupare a 
profesorilor de Educaţie muzicală 
pentru formarea viitorilor 
consumatori de artă, prin participarea 
la concerte spectacole, concursuri, 
recitaluri, vernisaje etc.  
 dezinteresul total al unor 
profesori atât din mediul urban, cât şi 
din mediul rural (navetişti) pentru 
organizarea activităţilor extraşcolare 
de educaţie estetică; 
  slaba pregătire a unor 
absolvenţi universităţilor particulare 
(în sistem I.D.) care predau discipline 
artistice în unităţile şcolare determină 

 organizarea 
unor festivităţi de 
premiere a elevilor cu 
performanţe la 
concursurile naţionale 
şi internaţionale; 
organizarea unor 
cursuri de „Master-
Class” pentru elevii cu 
performanţe artistice 
deosebite; 
 valorificarea 
experienţelor pozitive 
(metodologii, 
indicatori, standarde, 

 subminarea 
autorităţii cadrelor de 
specialitate prin 
cooptarea în comisiile de 
jurizare a lucrărilor de 
arte vizuale şi a 
concursurilor de muzică, 
teatru, coregra-fie a unor 
evaluatori neprofesionişti 
(cadre didactice de alte 
specialităţi, sponsori şi 
reprezentanţi ai 
autorităţilor locale). 
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anilor terminali; 
 realizarea unei 
bănci de date privind 
potenţialul  artistic din 
unităţile şcolare cu 
prilejul desfăşurării unor 
concursuri judeţene / 
interjudeţene; 
 

incapacitatea acestora de a instrui 
formaţii corale, camerale, trupe de 
teatru şi de dansuri, de a organiza 
expoziţii de arte vizuale şi de a 
motiva elevii pentru manifestarea în 
public prin cântec sau prin culoare; 
 incapacitatea unor profesori 
din învățământul de masă de a motiva 
elevii pentru manifestarea în public 
prin cântec sau prin culoare. 

competenţe deja 
obţinute în domeniul 
educaţiei artistice) prin 
proiecte generalizate la 
nivelul sistemului; 
 

ORGANIZAREA / MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII METODICE: 
Nivel Modalităţi Participare % 

Catedră 
 
 
 

- lecţii demonstrative; 
- dezbateri; 
- audiţii muzicale; 
- proiecte de grup (expoziţii/concerte/medalioane artistice/recitaluri etc.); 

64% 
67% 
77% 
78% 

Judeţean - consfătuiri-ateliere de lucru; 
- cercuri metodice; 
- stagii de formare 

81% 
71% 

                53% 
CERCURILE METODICE 
Cercurile şi comisiile metodice de Muzică, Arte vizuale, Teatru / Coregrafie şi-au diversificat ariile de competenţă şi de 
intervenţie, organizându-şi propriile grupuri de lucru pentru elaborarea unor documente specifice, a unor studii de caz, 
resurse didactice, programe şi proiecte educaţionale în sfera disciplinelor artistice, a dotării cu  mijloace şi materiale 
didactice sau de tipul mentoratului (lecţii AEL, portofolii pentru discipline opţionale, pentru evaluarea formativă a 
elevilor). 
Problematica cercurilor metodice nu atinge în suficientă măsură problemele sensibile ale disciplinelor artistice și nu se 
concretizează în propuneri ameliorative care să inducă noi comportamente şi competenţe profesionale. Un alt punct slab 
manifestat cu o frecvenţă îngrijorătoare este derularea unor activităţi nediferenţiate în raport cu nevoile de formare ale 
profesorilor cu insuficientă experienţă didactică. Prezenţa relativ redusă a cadrelor didactice la activităţile cercurilor 
metodice şi la sesiunile de comunicări ştiinţifice oglindeşte interesul palid al  unor profesori din învăţământul de artă 
pentru activităţile metodice. 
Sporirea performanţelor profesionale ale personalului didactic prin programe de formare continuă a fost unul dintre 
obiectivele principale ale inspectoratului şcolar. În circumstanţele schimbării paradigmei  instrucţionale pe toate palierele  
învăţământului românesc, formarea continuă a devenit un imperativ instituţional şi individual, motivat prin redefinirea 
conceptului de „educaţie” ca autoperfecţionare pe toată durata carierei de profesor. Integrarea în sistemul de formare 
profesională deschisă a vizat profesionalizarea carierei didactice, dezvoltarea performanţelor proprii şi participarea 
activă, atât la reforma de sistem, cât şi  la reforma curriculară a disciplinelor artistice. 
TABEL  NOMINAL  CU  REZULTATELE  OBŢINUTE  DE  ELEVI LA  OLIMPIADELE  NAŢIONALE  2014 
Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele 
elevului 

Clasa Disciplina Prof. indrumator Punctaj 
acordat 

Premiu 

M U Z I C Ă 
1. Roşu Lucian  V Pian Burcă  Adriana 78 -- 
2. Andrei  Vlad VIII Violă Poescu  Ioan 80 -- 
3. Roşu  Sonia XI Pian Burcă Adriana 65 -- 
4. Nedelcu Mădălin X Chitara Serban Marius 79 -- 
5. Bortoş  Cristian XI Corn Ţigănuş  Victor 84 MS 
6. Trifu  Alina X Percuţie Budescu Criastian 80 -- 
7. Leca  Iulian X Canto clasic Chiriţă  Liliana 74 -- 
8. Ghelase  Nicoleta XII MVTR Toma  Adriana 77 -- 

A R T A   A C T O R U L U I 
9. Turcu  Alin XII Individual Brânzia  Nicoleta  II 

10. Craioveanu  Luciana XI Individual Zane Jarcu  III 
11 Ciupitu  Robert XI Individual Antonescu  Gheorghe  III 
12. Trupa spectacol XII -- Brânzia N./ Zane  J.  Premiu special 

C O R E G R A F I E  
13. Roşca  Mădălin VII Individual Rotarescu Raluca  -- 
14. Vişan  Denisa VII Individual Rotarescu Raluca  -- 
15. Cîrlan  Andra VIII Individual Rotarescu Raluca  -- 
16. Iumen Valentina VIII Individual Rotarescu Raluca  -- 

A R T E        V I Z U A L E               
17. Pârlea Alexandru XI Arhitectura Marinescu Marcel  III 
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18. Horez  Ioana  XI Grafica Conon Cornelia  M 
C O R 

19. “Voces  Pueri” V-VIII  Lupu  Marcica  -- 
TABEL  NOMINAL  CU  REZULTATELE  OBŢINUTE  DE  ELEVIM LA  CONCURSURILE NATIONALE 

SI INTERNATIONALE IN ANUL SCOLAR  2013 - 2014 
Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele 
elevului 

Clasa Disciplina Prof. 
indrumator 

Concurs 
 

Premiu 
 

1. BURCUS ALEXANDRU X Chitara Gurgu  
Alexandra 

Conc. interjud. 
“Little strings” 

Buzau 

III 

2. DAN  STEFAN IV Chitara Gurgu  
Alexandra 

Conc. interjud. 
“Noelia Prisecaru” 

Focsani 

II 
 

 
3. ANGHEL  ANDREEA IV Chitara Gurgu  

Alexandra 
Conc. interjud. 

“Noelia Prisecaru” 
Focsani 

III 
 

 
4. IVAN  ALEXANDRU VIII Chitara Serban 

Marius 
Conc. interpretare 

“Ionel Perlea” 
I 
 

5. IVAN  ALEXANDRU 
 

VIII Chitara Serban 
Marius 

Conc. internat. 
“Miniatura Romantica” 

Galati 

III 
 

6. BORDEA SOFIA  IV Pian Ciuca Raluca Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

II 
 

7. PAVEL ROBERT 
ANDREI 

II Pian Cojocari  
Galina 

Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

II 
 

8. ROSU DAVID LUCIAN V Pian Burca 
Adriana 

Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

I 
 

9. ANDREI VLAD VIII Vioara Popescu Ioan Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

I 
 

10. NISTOR ANDREI 
RADU 

V Vioara Popescu Ioan Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

I 
 

11. MARGINEANU  
CRISTIAN 

VI Flaut Chirman 
Marieana 

Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

I 
 

12. COJOCARU CRISTIAN VII Vioara Cojocaru  
Iosif 

Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

I 
 

13. BADASCU  MARIA I Pian Petrescu 
Mircea 

Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

I 
 

14. PRISTER VICTOR V Pian Petrescu 
Mircea 

Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

I 
 

15. HURMUZACHE  EVA III Pian Cojocari 
Galina 

Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

I 
 

16. BASNO ROBERT IV Pian Petrescu 
Mircea 

Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

II 
 

17. GHEROGHE  
VALENTIN 

VI Chitara Sipos Teodor Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

II 
 

18. GHIURA  FILIP VI Pian Ghionea 
Gianina 

Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

II 
 

19. PAVEL ROBERT III Pian Cojocari  
Galina 

Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

II 
 

20. ZAMFIRACHE  
ANASTASIA 

VI Pian Ghionea 
Gianina 

Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

II 
 

21. GHIURA NATANIEL VI Pian Ghionea 
Gianina 

Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

III 
 

22. BESCHEA ELENA VI Chitara Patrascu 
Ciprian 

Conc. de interpretare 
“Ionel Perlea” 

II 
 

23. BADASCU  MARIA I Pian Petrescu 
Mircea 

Conc. de interpretare 
“Brave Claviaturi” 

I 
 

24. ISTRATI ADRIAN VI Violoncel Gânju  Tereza Conc. internat. 
“Miniatura Romantica” 

Galati 

II 
 
 

TABEL NOMINAL CU   REZULTATELE  ELEVILOR  PARTICIPANŢI LA  ETAPA  ZONALĂA  
OLIMPIADEI  DE  INTERPRETARE  INSTRUMENTALĂ CLASELE  III - VIII 

CONSTANŢA  7-9  MARTIE  2014 
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Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele  
elevului 

Clasa 
 

Instrument 
 

Premiul  
obţinut 

Profesorul îndrumător 

1. Roşu David  Lucian V Pian I Adriana Burcă 
2. Andrei Vlad-Gabriel VIII Violă I Ioan Popescu 
3. Mărgineanu Cristian VI Flaut II Marieana Chirman 
4. Gheorghe Valentin VI Chitară II Teodor Şipoş 
5. Ivan  Alexandru VIII Chitară II Marius Şerban 
6. Başno Robert IV Pian II Mircea Petrescu 
7. Zamfirache Anastasia VI Pian II Gianina Ghionea 
8. Costescu Beatrice VIII Pian II Leonarda Gheţ 
9. Cojocaru Cristian VII Vioara II Iosif Cojocaru 

10. Hurmuzache Eva III Pian III Galina Cojocari 
11. Bordea Sofia-Alexandra IV Pian III 

 
Raluca Ciucă 

12. Prister Victor V Pian III Mircea Petrescu 
13. Ghiura Filip VI Pian III Gianina Ghionea 
14. Dobrescu  Emina VII Pian III Gianina Ghionea 
15. Istrate Cristian IV Vioară III Gheorghe Vasile 
16. Dobrescu Andrei VII Vioară III Iosif Cojocaru 

REZULTATELE  LA TESTELE  NATIONALE  SI  EXAMENUL  DE BACALAUREAT – Liceul de Artă „H. 
Darclee”: 
Teste nationale:  anul scolar 2013-2014: procent de promovabilitate: 100% 
Examen de Bacalaureat : anul scolar 2013-2014: procent de promovabilitate : 86% 
Este apreciabilă strădania unor profesori din învățământul tradițional de a instrui elevi în vederea participării la 
concursurile de folclor, tradiţii și obiceiuri populare: 
 Concursul național de muzică folk ”TE SALUT, GENERAȚIE ÎN BLUGI ! ” 
 Festivalul interjudeţean de tradiții și obiceiuri ”LA PORŢILE DORULUI”- Gemenele, 
 Festivalul județean de folclor ”ZESTREA MOVILENILOR” – Movila Miresii 
 Festivalul interjudeţean  DUMINICA FLORIILOR” – Mircea Vodă, 
 Festivalul județean ”CÂNTECE VECHI, VOCI TINERE” – Viziru 
 Festivalul județean ”MUGURII BĂRĂGANULUI” – CIOCILE 
 Festivalul național de creație muzică folk ”ANA BLANDIANA” - Școala ”C.S. Aldea” 
 Festivalul județean ”VOCILE COPILĂRIEI” – Școala ”Al.I. Cuza” 
 
EDUCAŢIE FIZICĂ 
OBIECTIVE 
 Atingerea unei stări optime de sănătate,călirea organismului,formarea deprinderilor de practicare independentă a 
exerciţiilor fizice şi promovarea valenţelor educative ale lecţiilor. 
 Implicarea tot mai consecventă a profesorilor de educaţie fizică în rezolvarea problemelor specifice disciplinei. 
 Informarea întregului personal didactic de specialitate cu informaţiile actuale şi elementele de noutate din 
sistemul de învăţământ preuniversitar. 
 Utilizarea în cadrul lecţiilor a unor strategii didactice în concordanţă cu nivelul pregătirii motrice al elevilor,cu 
baza materială a şcolii şi cerinţele programelor şcolare. 
 Creşterea responsabilităţii profesorilor pentru buna pregătire a elevilor la clasă  şi participării la competiţiile 
sportive. 
 Coordonarea organizării şi desfăşurării tuturor competiţiilor şcolare de masă şi de performanţă la nivelul 
judeţului Brăila. 
 Preocupare pentru formarea continuă a cadrelor didactice. 
 Organizarea unor activităţi în colaborare cu terţi, persoane fizice sau juridice, cu mass-media, menite să 
promoveze obiectivele domeniului educaţiei fizice şi sportului şcolar. 
 Monitorizarea desfăşurării examenelor naţionale, a probelor practice de la admiterea în liceele cu învăţământ 
sportiv integrat. 
 Informarea întregului personal didactic de specialitate cu informaţiile actuale şi elementele de noutate din Legea 
Educaţiei Naţionale    
ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 
          Numarul normelor didactice 

de EFS la nivelul judeţului 
Numarul cadrelor 
didactice titulare 

Numarul cadrelor 
didactice suplinitoare 

Numarul antrenorilor 
(valabil pentru CSS) 

Învatământ de masă 177,77 125 42  
CSS-uri 6,17    
Şcoli şi licee sportive 37,77 29 1  
Palate şi cluburi ale 
elevilor 

4,5 4 2  
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TOTAL 226,21 158 45  
Se evidenţiază tendinţa de creştere a numărului de profesori titulari, dar şi existenţa a două cadre didactice necalificate. 
ACTIVITĂŢI METODICE 
Consfătuirea judeţeană a profesorilor de educaţie fizică şi sport 
Data : 14 septembrie 2013 
Ordinea de zi: 
1. Raportul inspectorului de specialitate privind activitatea desfăşurată în anul şcolar 2012 -2013: 
- încadrarea cu personal didactic; 
- concluzii în urma inspecţiei şcolare de specialitate; 
- rezultatele la examenele naţionale; 
- acordarea gradaţiilor de merit; 
- bilanţul activităţiii  metodico- ştiinţifice la nivelul disciplinei. 
2. Prezentarea planului managerial pentru anul şcolar 2013 - 2014. 
3. Reglementarea organizării şi desfăşurării etapelor judeţene, zonale şi finale din cadrul O.N.S.Ş. şi C.N.S.(LPS şi CSS) 
pentru anul competiţional 2013 -2014. 
 4.Alegeri. 
-alegerea responsabililor de competiţii 
-alegerea responsabililor de cercuri pedagogice   
-alegerea Consiliului Consultativ 
5.Discuţii 
Formarea continuă prin acţiuni metodice desfăşurate în şcoli şi cercuri pedagogice 
O componentă importantă a formării continue a reprezentat-o activitatea de la nivelul unităţii de învăţământ, concretizată 
prin acţiuni organizate la nivelul catedrei de educaţie fizică şi sport. 
O altă formă de perfecţionare au reprezentat-o activităţile din cadrul cercurilor pedagogice, coordonate de către 
inspectorul şcolar de specialitate,  a căror planificare şi evidenţă se face prin elaborarea de către CCD a programului de 
activitate. De remarcat interesul manifestat de unele cadre didactice  de a participa cu lucrări cu caracter ştiinţifico-
metodic şi practic-aplicativ de reală valoare formativ-instructivă prin nivelul de tratare şi modul de prezentare a temei.  
Puncte slabe: 
-prezenţa redusă la cercuri a cadrelor didactice. 
-valorificarea  scăzută a competentelor cadrelor didactice care au urmat cursuri de formare. 
Puncte tari: 
-temele dezbătute în cadrul cercurilor pedagogice sunt de mare actualitate, având caracter practic aplicativ. 
-cercurile pedagogice şi activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice din şcoli  
constituie cea mai bună metodă prin care cadrele didactice pot face schimb de experienţă. 
SEMESTRUL I 
CERCUL NR. 1 GIMNAZIU 
PRIMA  ACTIVITATE 
1.Activitate demonstrativă: Badmintonul în şcoli –”SHUTTLE TIME ROMÂNIA” 
2. Data: 14 decembrie 2013. 
3. Ora: 10 00 
4. Locul de desfăşurare: Sala Carantina. 
5. Cine susţine activitatea: Activitate demonstrativă: prof.gr.II Baciu Constantin, Şcoala Gimnazială   „Radu Tudoran”, 
reprezentanţi ai Federaţiei Române de Badminton. 
6.  Forma de desfăşurare : Lecţie deschisă, dezbatere 
A DOUA  ACTIVITATE 
1.Activitate demonstrativă: Învăţarea elementelor din gimnastica acrobatica cu accent pe                              
corectitudinea executiei. Îmbunătăţirea indicilor calităţii motrice forţa la nivelul musculaturii  membrelor inferioare si 
superioare. 
2. Data: 18 ianuarie 2014. 
3. Ora: 10 00 
4. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Petre Carp” Tufeşti. 
5. Cine susţine activitatea: Activitate demonstrativă: prof.gr.II Ivan Ionel, Şcoala Gimnazială „Petre Carp” Tufeşti.              
6.  Forma de desfăşurare : Lecţie deschisă, dezbatere 
7. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din  următoarele şcoli gimnaziale: ,, VLAICU VODĂ”, ,,FĂNUŞ 
NEAGU”, ,,NIKOS KAZANTZAKIS”,  ,, ION CREANGĂ” ,,ION BĂNCILĂ” "ANTON PANN", ,, MIHAI 
EMINESCU”, ,, AUREL VLAICU”, ,, VASILE ALECSANDRI”, ,, MIHAIL  SADOVEANU”, ,, MIHAI VITEAZUL”, 
,, DIMITRIE CANTEMIR”, Bărăganul, Berteştii de Jos, Chiscani, Gropeni, Gemenele, ”EMIL DRĂGAN” Gradiştea, 
Însurăţei, Lanurile, Stăncuţa, Tichileşti, ” PETRE CARP” Tufeşti, Ulmu, Unirea, Victoria, ”AL. VECHIU” Zăvoaia, 
Viziru, C.N. ,, NICOLAE BĂLCESCU”,C.N. "GH.M.MURGOCI ", C.N. "ANA ASLAN ", Lic. "N. IORGA ", Lic. 
"P.CERNA ", Lic. "D.P.PERPESSICIUS", Lic. "A.SALIGNY", Lic.  Însurăţei, Şcoala Gimnazială Specială Tichilesti. 
Coordonatori: prof. grad II Gheorghiţă Dan Mihai, inspector de specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Băceanu Dorin 
Gabriel, responsabil cerc pedagogic. 
CERCUL NR. 2 GIMNAZIU 
PRIMA  ACTIVITATE 
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1.Activitate demonstrativă: Consolidarea priceperilor şi deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative, cu accent pe 
legarea elementelor în cadrul traseelor şi parcursurilor utilitar-aplicative. Dezvoltarea caliăţii motrice forţa, la nivelul 
abdomenului şi spatel, prin intermediul circuitului de forţă. 
2. Referat:  
Metode şi mijloace de predare a elementelor din gimnastica acrobatică în învăţământul gimnazial 
3. Data: 16 noiembrie 2013. 
4. Ora:10 00 
5. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Siliştea  
6. Cine susţine activitatea: Activitate demonstrativă: prof.gr.I Gheorghiţă Bogdan, Şcoala Gimnazială Siliştea.                                                                                         
Referat: prof. gr. def. Mocanu Dragoş, Şcoala Gimnazială Râmnicelu. 
7.  Forma de desfăşurare : Lecţie deschisă, referat, dezbatere 
 A DOUA  ACTIVITATE 
1.Activitate demonstrativă: Badmintonul în şcoli –”SHUTTLE TIME ROMÂNIA” 
2. Data: 14 decembrie 2013. 
3. Ora: 10 00 
4. Locul de desfăşurare: Sala Carantina. 
5. Cine susţine activitatea: Activitate demonstrativă: prof.gr.II Baciu Constantin, Şcoala Gimnazială   „Radu Tudoran”, 
reprezentanţi ai Federaţiei Române de Badminton. 
6.  Forma de desfăşurare : Lecţie deschisă, dezbatere 
7. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din  următoarele şcoli gimnaziale: ,, AL.I,CUZA”, ,,C.S.ALDEA” 
"I.L.CARAGIALE", ,,NEDELCU CHERCEA”, ,,ECATERINA TEODOROIU”, ,,MIHU DRAGOMIR”, ,, MIHAIL 
KOGĂLNICEANU”, ,,GEORGE COŞBUC”, ”ALEXANDR SERGHEEVICI PUŞKIN", ,,RADU TUDORAN”, ,, 
SF.ANDREI”, Bordei Verde, Cazasu, Ciocile,  Cireşu, Dudeşti, Frecăţei, ”TOMA TÂMPEANU”, Galbenu,  Mircea 
Vodă, Măraşu, Movila Miresii, Plopu, Racoviţa, Râmnicelu, Romanu, Roşiori, Salcia Tudor,  Scorţaru Nou, Siliştea, 
Surdila Găiseanca, Surdila Greci, Traian, Tudor Vladimirescu, Vădeni,Vişani, Şuţeşti, Jirlău, L.P.S. (profesorii care  nu 
predau  pregătire sportivă practică), Lic. "HARICLEA DARCLEE", Lic. ”GEORGE VÂLSAN” Făurei, Lic. 
”CONSTANTIN ANGELESCU” Ianca, Lic. ”N.ONCESCU” Ianca, Lic."M.BASARAB" Măxineni, CENTRUL 
ŞCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVĂ. 
Coordonatori: prof. grad II Gheorghiţă Dan Mihai, inspector de specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Albuşoiu Adriana, 
responsabil cerc pedagogic 
CERCUL COLEGIILOR ŞI LICEELOR TEHNOLOGICE 
PRIMA  ACTIVITATE 
1.Activitate demonstrativă: Consolidarea aruncării şi pasării mingii de pe loc şi din deplasare   cu accent pe precizia 
pasei şi viteza de execuţie. 
Îmbunătăţirea indicilor calităţii motrice forţa la nivelul musculaturii  membrelor inferioare si superioare. 
2. Referat:  
Metode  de dezvoltare a calităţilor motrice în lecţiile de educaţie fizică în învăţământul  liceal.  
3. Data: 20 noiembrie 2013. 
4. Ora: 16 00 . 
 5. Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic „George Vâlsan” Făurei. 
 6. Cine susţine activitatea: Activitate demonstrativă: prof.gr.def. Ciutacu Marius, Liceul Teoretic                                                                 
„George Vâlsan” Făurei                                                                                         
Referat: prof. gr.II Fliter Cristi, Liceul Tehnologic „George Vâlsan” Făurei. 
7.  Forma de desfăşurare : Lecţie deschisă, referat, dezbatere 
8. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din toate liceele şi colegiile din judeţ. 
Coordonatori: prof. grad I Gheorghiţă Dan Mihai, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Bojor 
Nicoleta, Liceul ”Panait Cerna” , responsabil cerc pedagogic 
SEMESTRUL II 
CERCUL NR. 1 GIMNAZIU 
1.Activitate demonstrativă: Activităţi de loisir. 
2. Dezbatere: Analiza activităţilor sportive din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar în anul şcolar 2013-2014.  
3. Data: 10 mai 2014. 
 4. Ora: 10 00 . 
 5. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Zăvoaia. 
 6. Cine susţine activitatea: Activitate demonstrativă: prof.gr.I Cioacă George,  prof.gr.I Tilihoi  Sergiu,  prof. gr.def. 
Sider Sorin, Şcoala Gimnazială  Zăvoaia.                                                                                            
 7.  Forma de desfăşurare : Lecţie deschisă, dezbatere. 
 8. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din  următoarele şcoli gimnaziale: ,, VLAICU VODĂ”, ,,FĂNUŞ 
NEAGU”, ,,NIKOS KAZANTZAKIS”,  ,, ION CREANGĂ” ,,ION BĂNCILĂ” "ANTON PANN", ,, MIHAI 
EMINESCU”, ,, AUREL VLAICU”, ,, VASILE ALECSANDRI”, ,, MIHAIL  SADOVEANU”, ,, MIHAI VITEAZUL”, 
,, DIMITRIE CANTEMIR”, Bărăganul, Berteştii de Jos, Chiscani, Gropeni, Gemenele, ”EMIL DRĂGAN” Gradiştea, 
Însurăţei, Lanurile, Stăncuţa, Tichileşti, ” PETRE CARP” Tufeşti, Ulmu, Unirea, Victoria, ”AL. VECHIU” Zăvoaia, 
Viziru, C.N. ,, NICOLAE BĂLCESCU”,C.N. "GH.M.MURGOCI ", C.N. "ANA ASLAN ", Lic. "N. IORGA ", Lic. 
"P.CERNA ", Lic. "D.P.PERPESSICIUS", Lic. "A.SALIGNY", Lic.  Însurăţei, Şcoala Gimnazială Specială Tichilesti. 
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Coordonatori: prof. grad I Gheorghiţă Dan Mihai, inspector de şcolar specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Băceanu 
Gabriel, Şcoala Gimnazială Tichileşti, responsabil cerc. 
CERCUL NR. 2 GIMNAZIU 
1.Activitate demonstrativă: Activităţi de loisir. 
2. Dezbatere: Analiza activităţilor sportive din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar în anul şcolar 2013-2014.  
 3. Data: 17 mai 2014. 
 4. Ora: 10 00 . 
 5. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Râmnicelu. 
 6. Cine susţine activitatea: Activitate demonstrativă: prof. gr. def. Mocanu Dragoş, Şcoala  
  Gimnazială Râmnicelu, prof. deb. Cochirleanu Marian, Şcoala Gemenele, prof. gr def.                                      
Jercan Cătălin, prof. Tudor Doru, Şcoala Gimnazială Galbenu.                                                                                                                                            
7.  Forma de desfăşurare : Lecţie deschisă,dezbatere. 
8. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din  următoarele şcoli gimnaziale: ,, AL.I,CUZA”, ,,C.S.ALDEA” 
"I.L.CARAGIALE", ,,NEDELCU CHERCEA”, ,,ECATERINA TEODOROIU”, ,,MIHU DRAGOMIR”, ,, MIHAIL 
KOGĂLNICEANU”, ,,GEORGE COŞBUC”, ”ALEXANDR SERGHEEVICI PUŞKIN", ,,RADU TUDORAN”, ,, 
SF.ANDREI”, Bordei Verde, Cazasu, Ciocile,  Cireşu, Dudeşti, Frecăţei, ”TOMA TÂMPEANU”, Galbenu,  Mircea 
Vodă, Măraşu, Movila Miresii, Plopu, Racoviţa, Râmnicelu, Romanu, Roşiori, Salcia Tudor,  Scorţaru Nou, Siliştea, 
Surdila Găiseanca, Surdila Greci, Traian, Tudor Vladimirescu, Vădeni,Vişani, Şuţeşti, Jirlău, L.P.S. (profesorii care  nu 
predau  pregătire sportivă practică), Lic. "HARICLEA DARCLEE", Lic. ”GEORGE VÂLSAN” Făurei, Lic. 
”CONSTANTIN ANGELESCU” Ianca, Lic. ”N.ONCESCU” Ianca, Lic."M.BASARAB" Măxineni, CENTRUL 
ŞCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVĂ. 
Coordonatori: prof. grad II Gheorghiţă Dan Mihai, inspector de specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Albuşoiu Adriana, 
responsabil cerc pedagogic 
CERCUL COLEGIILOR ŞI  LICEELOR TEHNOLOGICE 
1.Activitate demonstrativă: Activităţi de loisir. 
2. Dezbatere: Analiza activităţilor sportive din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar în anul şcolar 2013-2014.  
 3. Data: 31 mai 2014. 
 4. Ora: 10 00 . 
 5. Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic „C-tin Angelescu” Ianca. 
 6. Cine susţine activitatea: Activitate demonstrativă: prof.gr.I Tănase Gabriel, prof. gr. II Dragomir Ştefănuţ, prof. 
gr.def. Ciucaşu Viorel, Liceul Teoretic „C-tin Angelescu” Ianca.                                                       
 7.  Forma de desfăşurare : Lecţie deschisă, dezbatere 
 8. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din toate liceele şi colegiile din judeţ. 
 Coordonatori: prof. grad I Gheorghiţă Dan Mihai, inspector şcolar de specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Bojor 
Nicoleta, Liceu ”Panait Cerna” , responsabil cerc pedagogic 
Formarea continuă prin acţiuni desfăşurate în colaborare cu CCD 
În anul şcolar 2013-2014, Casa Corpului Didactic Brăila, ca organizator de formare la nivelul judeţului, a avut în vedere 
ca obiective centrale: asigurarea cerinţelor de formare din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii a personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar brăilean. 
Pe tot parcursul anului şcolar, Casa Corpului Didactic Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, au  corelat pachetul 
de obiective care l-au avut în vedere aşa încât cadrele didactice să beneficieze de o cât mai bună perfecţionare / formare. 
Pentru profesorii de educaţie fizică şi sport s-au organizat 3 cursuri de formare: “Strategii didactice, mijloace şi metode 
moderne de pregătire a formaşiilor representative şcolare (handbal, fotbal, baschet, rugby, volei, atletism)” ,“Orientări 
conceptuale privind organizarea şi proiectarea demersului didactic pentru activităţile opţionale şi competiţiile sportive 
şcolare”si “Didactica predarii disciplinei educatie fizică la ciclul primar şi gimnazial”. 
CONSILIUL CONSULTATIV AL DISCIPLINEI 
Consiliul Consultativ al disciplinei a fost stabilit la începutul anului şcolar 2012-2013, in cadrul Consfatuirilor judetene şi 
a fost format din 13membri(7 - liceu, 4 – gimnaziu urban, 2 – gimnaziu rural). 
Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele Unitatea de învăţământ Grad 
didactic 

Vechime  

1. Rusu Valeriu Şcoala Gimmnazială “I.L.Caragiale” I 30 
2. Roată Nicu Liceul cu Program Sportiv I 27 
3. Cimpoae Florentin Colegiul Naţional „Gh.M.Murgoci” I 19 
4. Bujor Nicoleta Liceul “Panait Cerna” I 18 
5. Albuşoiu Adriana Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir” I 21 
6. Dewald Doru Colegiul Naţional”N.Bălcescu”  I 17 
7. Şerban Victor Şcoala Gimnazială “I.L.Caragiale” I 33 
8. Grigore Bogdan Liceul “D.P.Perpessicius” II 8 
9. Babeş Marian Şcoala Gimnazială “Sf.Anfrei” I 16 
10. Băceanu Gabriel Şcoala Gimnazială Tichileşti I 15 
11. Radu Cătălin Liceul “Nicolae Iorga” I 19 
12. Anghel Mihai Şcoala Gimnazială Chiscani II 10 
13. Meca Sorinel Liceul cu Program Sportiv I 36 
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PROFESORII METODIŞTI AI DISCIPLINEI: 
Profesorii metodişti ai disciplinei au selectaţi la începutul anului şcolar pe baza dosarelor depuse de aceştia.A fost un 
număr de 12 metodişti, după cum urmează:  
Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele Unitatea de învăţământ Grad 
didactic 

Vechime  

1. Rusu Valeriu Şcoala Gimmnazială “I.L.Caragiale” I 30 
2. Roată Nicu Liceul cu Program Sportiv I 27 
3. Prodan Petrica Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” I 33 
4. Bujor Nicoleta Liceul “Panait Cerna” I 18 
5. Albuşoiu Adriana Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir” I 21 
6. Dewald Doru Colegiul Naţional”N.Bălcescu”  I 17 
7. Şerban Victor Şcoala Gimnazială “I.L.Caragiale” I 33 
8. Cimpoae Florentin Colegiul Naţional „Gh.M.Murgoci” I 19 
9. Babeş Marian Şcoala Gimnazială “Sf.Anfrei” I 16 
10. Băceanu Gabriel Şcoala Gimnazială Tichileşti I 15 
11. Radu Cătălin Liceul “Nicolae Iorga” I 19 
12. Baldovin Nicuşor Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” I 13 

INSPECŢIA ŞCOLARĂ 
NR. 

CRT. 
TIPUL CONTROLULUI PERIOADA 

EFECTUĂRII 
UNITĂŢI ŞCOLARE- 
CADRE DIDACTICE 
INSPECTATE 

OBS. 

1. Control tematic Sem. I şi II 
2013-2014 

12 controale/6  şcoli 
 

2  urban 
4 rural 

2. Inspecţii speciale 
a) definitivat 
b) gradul II 
c) gradul I 

 
Dec.2013 -
Iunie.2014 
 

21 şcoli 
57  inspecţii 
- 48 definitivat; 
- 7 gradul II; 
- 2 gradul I 

10 rural  
10 urban 

3. Inspecţii de specialitate Sem. I şi II 
2013-2014 

15 şcoli 
16  inspecţii 

17 rural    
14 urban 

4. Inspecţii  şcolare generale Sem. I şi II 
2013-2014 

6 unităţi 
41 profesori 

5 urban 
1 rural 

5. Inspecţii speciale pentru 
titularizare 

mai 2014 53 profesori  

Inspecţiile şcolare efectuate la aria educaţie fizică şi sport 
Nr. 
crt. 

Unitatea de învatamânt, localitatea Nr. cadre 
didactice 

Gradul didactic : 
stagiar, 

 definitiv, gradul II, 
gradul I 

Observaţii 

1. Scoala Gimnaziala „Anton Pann”, Braila 2 gradul definitiv  
2. Scoala Gimnaziala Cazasu, Cazasu 1 gradul II  
3. Scoala Gimnaziala Gemenele, Gemenele 1 gradul definitiv  
4. Scoala Gimnaziala „Ion Creangă”, Brăila 3 1 stagiar, 2 gradul I  
5. Colegiul Tehnic „Panait Istrati”, Braila 2 1 gradul II, 1 gradul I,  
6. Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul”, Braila 2 1 gradul II, 1 gradul I  
7. Scoala Gimnaziala Râmnicelu, Braila 1 gradul definitiv  
8. Scoala Gimnaziala „Vlaicu Voda”, Brăila 1 gradul I  
9. Scoala Gimnaziala SuteSti, Sutesti 2 1 gradul definitiv, 1 

gradul II 
 

10. Grupul Scolar „C-tin Brâncoveanu”, Braila 1 gradul II  
11. Scoala Gimnaziala „Mihu Dragomir”, Brăila 2 1 gradul II, 1 gradul I  
12. Scoala Gimnaziala „Nikos Kazantzakis”, 

Braila 
1 gradul definitiv  

13. Liceul cu Program Sportiv, Brăila 30 gradul definitiv, gradul 
II, gradul I 

 

14 Grup Scolar Însuratei, Însurăţei 2 gradul II  
15. Scoala Gimnaziala Movila Miresii, Movila 

Miresii 
2 1 stagiar, 1 gradul 

definitiv  
 

16. Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Braila 2 1 gradul II, 1 gradul I  
17. Palatul Copiilor Si Elevilor, Brăila 3 1 stagiar, 2 gradul II  
18. Liceul Teoretic „C.Angelescu”, Ianca 1 gradul  II  
19. Scoala Gimnaziala Bordei Verde, Bordei 1 gradul II  
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Verde 
20. Scoala Gimnaziala „Alexandru Vechiu”, 

Zavoaia 
1 gradul II  

21. Scoala Gimnaziala „Radu Tudoran”, Braila 1 gradul II  
22. Scoala Gimnazială Dudesti, Dudesti 1 gradul definitiv  
23. Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu”, Braila 1 gradul II  
24. Scoala Gimnaziala „Petre Carp”, TufeSti 2 1 gradul definitiv, 1 

gradul II 
 

25. Scoala Gimnaziala SiliStea, SiliStea 1 gradul II  
26. Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius”, Braila 1 gradul II  
27. S.A.M. TichileSti 1 gradul definitiv  
28. Scoala Gimnaziala „Anton Dumitriu”, Braila 1 gradul definitiv  
29. Scoala Gimnaziala Bărăganul, Bărăganul 1 gradul definitiv  
30. Scoala Gimnaziala Chiscani, Chiscani 1 gradul II  
31. Colegiul National „Ana Aslan”, Braila 2 1 gradul definitiv, 1 

gradul II 
 

32. Grupul Scolar „Grigore Moisil”, Braila 1 gradul II  
33. Scoala Gimnaziala Plopu, Plopu 1 gradul definitiv  
34. Grupul Scolar „N.Oncescu”, Ianca 2 gradul definitiv  
35. Scoala Gimnaziala Victoria 1 gradul II  
36. Scoala Gimnaziala Romanu, Romanu 1 gradul definitiv  
37. Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, Braila 1 gradul II  
38. Scoala Gimnaziala Mihai Bravu, Mihai 

Bravu 
1 gradul II  

39. Scoala Gimnaziala „Vasile Alecsandri”, 
Braila 

1 gradul definitiv  

Analiza SWOT a inspecţiei 
ASPECTE POZITIVE 
 Inspecţiile speciale Si de specialite au relevat faptul că documentele de proiectare didactică sunt întocmite în 
conformitate cu recomandările Si precizările metodologice în vigoare.  
 Obiectivele de referinţă Si competenţele specifice sunt clar Si corect formulate, iar strategiile didactice alese 
sunt adecvate atingerii acestora Si în concordanţă cu potenţialului motric al elevilor.   
 Planificările calendaristice sunt întocmite cu respectarea  conţinutului  programelor Scolare, a ghidurilor 
metodologice de aplicare a acestora Si cu prevederile sistemului naţional Scolar de evaluare la educaţie fizică.  
 Conţinuturile au rigoare Stiinţifică Si respectă particularităţile de vârstă,sex Si pregătire motrică a elevilor.  
 În general, organizarea lecţiilor este  bună, spaţiile de lucru  sunt bine valorificate,dotarea materială este 
satisfăcătoare.  
 Mijloacele de învăţământ  sunt bine selecţionate Si adecvate conţinuturilor.  .  
 S-au folosit metode de învăţământ  diverse, adecvate obiectivelor de referinţă sau  competenţelor derivate, 
adaptate particularităţilor de vârstă ale elevilor.  
 În general, marea majoritate a cadrelor didactice au aplicat corect sistemul de evaluare acordând elevilor un 
număr corespunzător de note. Evaluarea este obiectivă, principială Si se realizează după un sistem coerent, unitar Si 
consecvent de principii Si criterii.  
ASPECTE NEGATIVE  
 Neadaptarea unor cadre didactice la proiectarea pe unităţi de învăţare. 
 Nerespectarea întocmai a programei Scolare de către toate cadrele didactice. 
 Neadaptarea efortului fizic la particularităţile individuale ale elevilor. 
 Neimplicarea unui număr mare de elevi în activităţile sportive de la nivelul Scoliii Si la întrecerile sportive 
dintre Scoli. 
 Lipsa bazelor sportive amenajate în  aer liber împiedică însuSirea unor elemente Si procedee tehnice specifice 
disciplinelor sportive . 
OPORTUNITĂŢI 
 Respectarea de către profesori a termenelor limită Si participarea tuturor la activităţile propuse. 
   Implicarea unui număr din ce în ce mai mare de profesori în stimularea interesului elevilor pentru practicarea 
exerciţiilor fizice în progrmul zilei de Scoală  Si în afara acestuia, precum Si pentru participarea la olimpiadele Si 
concursurile Scolare. 
  Obţinerea de performanţe din ce în ce mai bune Si participarea unui număr tot mai mare de elevi la olimpiadele 
Si concursurile Scolare. 
 Predarea orelor  de la învăţământul primar de către profesorii de educţie fizică, ceea ce a condus la creSterea 
calităţii lecţiilor .   
 Pregătirea  bună, metodică Si de specialitate, precum Si aprecierea de către conducerile Scolilor,  părinţi Si  
elevi a  unor profesori de educaţie fizică. 



279 
 

AMENINŢĂRI: 
 Lipsa fondurilor necesare dotării corespunzătoare a bazelor sportive Scolare. 
 Reticenţa la schimbare a cadrelor didactice. 
 Nerespectarea cerinţelor legate de procesul didactic a câtorva cadre didactice, chiar dacă au fost atenţionate atât 
de către inspectorul de specialitate, cât Si de conducerile unităţilor de învăţământ, datorită nemulţumirilor elevilor si a 
părinţilor. 
MODALITĂŢĂŢI DE SOLUŢIONARE A AMENINŢĂRILOR : 
 Efectuarea unui număr mai mare de inspecţii de specialitate, dar Si implicarea eficientă a conducerilor unităţilor 
de învăţământ în rezolvarea acestor probleme. 
 Realizarea unui număr mai mare de cursuri de formare pentru suplinitorii necalificaţi Si pentru debutanţi. 
Aspecte semnificative ale activităţii cadrelor didactice  
Proiectarea didactică 
Aspecte pozitive 
Inspecţiile de specialitate au relevat faptul că, în general, documentele de proiectare didactică sunt întocmite în 
conformitate cu recomandările si precizările metodologice în vigoare. 
Proiectele didactice detaliază conţinuturile, obiectivele de referinţă/competenţele specifice vizate Si strategiile didactice 
utilizate.        
Obiectivele de referinţă Si competenţele specifice sunt clar Si corect formulate, iar strategiile didactice alese sunt 
adecvate atingerii acestora.  
Aspecte negative 
Dificultăţi de întocmire a planificărilor,mai ales la stagiari. 
Nerespectarea întocmai a prevederilor programelor Scolare Si a Sistemului Naţional Scolar de Evaluare.  
Strategii didactice. Folosirea resurselor 
Aspecte pozitive 
Mijloacele de învăţământ  au fost  bine selecţionate Si adecvate conţinuturilor.  S-au folosit metode de învăţământ  
diverse, adecvate obiectivelor de referinţă sau  competenţelor derivate, adaptate particularităţilor de vârstă Si pregătire 
motrică a elevilor. Profesorii imprimă procesului de predare – învăţare un caracter formativ, îmbină în mod judicios 
metodele tradiţionale cu cele moderne Si se preocupă de utilizarea resurselor existente. 
Aspecte negative 
Marea majoritate a  Scolilor , mai ales cele din mediul rural,nu dispun de baze  sportive Si de o dotare corespunzătoare, 
care să permită parcurgerea integrală a programei. 
Profesorii stagiari au dificultăţi de selecţionare a mijloacelor de acţionare pentru realizarea temelor Si obiectivelor 
lecţiilor. 
Progrese Scolare 
Aspecte pozitive 
Progresul Scolar al elevilor este evidentiat de rezultatele acestora la clasă Si la  concursurile Scolare. 
Se evidenţiază creSterea numărului de competiţii sportive Si angrenarea unui număr tot mai mare de elevi în practicarea 
diverselor ramuri de sport. 
Aspecte negative 
 Elevii claselor liceale, prin eliminarea probei la educaţie fizică în cadrul examenului de bacalaureat, sunt puţin interesaţi 
de disciplină Si recurg la scutiri medicale, scutiri care se eliberează uneori cu usurinţă. 
Modalităţi de evaluare 
Aspecte pozitive 
În general, cadrele didactice au aplicat corect Sistemul  Naţional Scolar de Evaluare acordând elevilor un număr 
corespunzător de note.Varietatea metodelor Si instrumentelor proiectate/concepute Si aplicate după principii 
psihopedagogice asigură o evaluare reală Si complexă. 
În afara grilelor de evaluare, care asigură o apreciere obiectivă s-au luat în consideraţie progresul realizat, participarea 
activă la lecţii Si la competiţii, interesul faţă de educaţia fizică. 
Aspecte negative 
Acordarea cu uSurinţă a notelor mari determină scăderea motivaţiei elevilor . 
Notarea elevilor cu CES Si a celor supraponderali nu se realizează întotdeauna în baza unor grile adaptate. 
 
ACTIVITATEA DE DIRIGENŢIE/CONSILIERE SI ORIENTARE SCOLARĂ 
Aspecte pozitive: 
 Planurile de activitate ale diriginţilor, programul managerial al şcolii şi programul managerial al coordonatorului de 
proiecte şi programe educaţionale sunt realiste având multe puncte în comun, fapt ce dovedeşte că diriginţii asigură prin 
activitatea educativă realizarea obiectivelor generale ale şcolii; 
 Elaborarea planificărilor semestriale şi anuale pornind de la o abordare complexă a tuturor componentelor şi 
subcomponentelor activităţii educative, respectându-se diferenţierea pe module, în funcţie de profil; 
 Tematica orelor de dirigenţie acoperă componentele educaţionale cerute de programă de exemplu: educaţie pentru 
sănătate, educaţie pentru mediul înconjurător, educaţie rutieră, educaţia pentru cetăţenie democratică, dar s-au prevăzut şi 
teme prioritare: violenţa şi agresiune, HIV/SIDA, împotriva traficului de persoane, etc; 
 Identificarea şi susţinerea la clasă a unor teme de dirigenţie actuale, de interes şi pliate pe nevoile elevilor;  
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 Temele sunt alese în conformitate cu prevederile programei dar ţinându-se cont şi de propunerile şi sugestiile 
elevilor; 
 Stimularea continuă a creativităţii elevilor în abordarea diverselor teme de dirigenţie 
 Corelarea permanentă în actul educaţional a temei abordate cu scopul, obiectivele, mijloacele şi tehnicile utilizate; 
 Unii profesori diriginţi utilizează metode moderne interactive: jocul de rol, dezbaterea, exerciţiul moral, 
problematizarea, teatru forum, studiu de caz, workshopuri, argumentarea, metode care stimulează dialogul profesor-elev, 
elev-elev, grupurile de cooperare; 
 Se utilizează materialele didactice moderne: planşe, flip-chart, markere, chestionare, fişe pentru activitatea de grup; 
 Utilizarea curentă a metodelor interactive: existenţa unei preocupări vizibile pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în mediul şcolar, pentru asigurarea unui perimetru de activitate sigur, în colaborare cu părinţii elevilor (fiecare 
unitate şcolară, transmite până pe data de 25 a fiecărei luni o informare cu privire la cazurile de violenţă manifestate între 
elevi şi măsurile întreprinse); 
 Optima colaborare a dirigintelui cu profesorul psiholog şi/sau psihopedagog în discutarea anumitor teme cu elevii; 
 Colaborarea curentă cu autorităţile locale (Poliţie, Jandarmi, Sănătate Publică etc.) şi ONG-urile în derularea orelor 
de dirigenţie. 
 La nivelul fiecărei unităţi şcolare s-au realizat regulamente de ordine interioară în care sunt prevăzute norme de 
conduită pentru elevi şi personalul didactic; 
 Portofoliile diriginţilor cuprind alături de tematica orelor pentru dirigenţie, planul managerial şi tematica şedinţelor 
cu părinţii, organizarea clasei, graficul activităţilor extracurriculare la nivelul fiecărei clase; 
Aspecte negative 
 Numărul mare de părinţi dezinteresaţi de educaţia copilului, fundament pentru barierele de comunicare între şcoală - 
familie; 
 Atenţie insuficientă acordată elevilor cu nevoi speciale în unele unităţi de învăţământ; 
 Funcţionarea ineficientă, greoaie a comisiilor de diriginţi în ceea ce priveşte îndrumarea cadrelor didactice 
debutante; 
 În 50% din cazuri, elevii participă la orele de dirigenţie ca un grup compact, nu în grupuri de învăţare prin cooperare; 
 Instabilitatea cadrelor didactice şi implicit a profesorilor diriginţi şi a coordonatorilor de proiecte şi programe 
educative în sistem (atât în şcoli, cât şi în PC şi CV);  
 Pentru elevii cu un comportament problematic sau pentru elevii cu situaţie nu prea bună la învăţătură, colaborarea cu 
familia se realizează prin scrisori oficiale deoarece aceşti părinţi, în general refuză colaborarea cu unitatea şcolară; 
 
VI. RESURSE UMANE MANAGERIALE, MANAGEMENT, IMPLEMENTAREA DESCENTRALIZĂRII 
INSTITUŢIONALE 
Management educaţional, evaluare şi dezvoltare instituţională 
Activitatea managerială a urmărit dezvoltarea managementului educaţional în general cu accent pe capacitatea de 
autoevaluare a unităţilor de învăţământ, cultura organizaţională, dezvoltarea capacităţii de relaţionare a unităţii de 
învăţământ cu mediul cultural, social şi economic, specific fiecărei comunităţi.   
Întâlnirile cu directorii, care au avut loc lunar, şi-au propus ca teme de discuţie: fundamentarea planului de şcolarizare în 
perspectiva descentralizării învăţământului, metodologiile pentru desfăşurarea examenelor naţionale şi a mişcării de 
personal, Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr. 75/12.07.2005, pregătirea anului şcolar.  
Majoritatea managerilor unităţilor de învăţământ din mediul urban şi ai şcolilor cu personalitate juridică din mediul rural 
au reuşit să întocmească planuri operaţionale anuale, bazate, în opinia conducerii unităţilor respective, pe analize 
organizaţionale pertinente, ancorate în realitatea mediului extern în care acestea  îşi desfăşoară activitatea.  
Deşi analizele amintite mai sus  (PEST, SWOT) dovedesc a atentă observaţie a mediului organizaţional şi a organizaţiei 
în sine, în cele mai multe cazuri strategiile de dezvoltare instituţională, ţintele strategice stabilite şi planurile operaţionale 
ce decurg din acestea nu sunt interconectate. Această denotă fie o lipsă de cunoştinţe manageriale fie o tratare a 
procesului / procedurii de realizare a PDI /PAS cu insuficientă atenţie.  
Valenţele managementului educaţional sunt valorificate prin stilul de conducere al fiecărui manager şcolar, stil care 
permite managerului să se comporte diferit în situaţii diferite, adaptându-se sau nu situaţiilor concrete. Aptitudinile 
personale, precum şi abilităţile de comunicare şi relaţionare dezvoltate prin activitatea de consiliere desfăşurată în cadrul 
Inspectoratului şcolar au condus la existenţa unui ethos şcolar adecvat în majoritatea unităţilor de învăţământ.  
Există, însă, şi directori de unităţi şcolare care nu au reuşit să se racordeze la realitatea imediată şi la situaţiile concrete, 
ceea ce a condus la crearea unor stări conflictuale care au avut efecte negative asupra climatului educaţional din unităţile 
şcolare respective. Acest lucru a fost demonstrat şi de reclamaţiile şi sesizările care au fost făcute de cadrele didactice la 
adresa conducerilor unităţilor şcolare, a I.Ş.J. Braila şi a M.E.N. 
Pe tot parcursul anului şcolar 2013-2014, directorii au fost consiliaţi de către inspectorul de management în vederea 
rezolvării problemelor cu care s-au confruntat la un anumit moment. S-a realizat evaluarea periodică şi anuală a 
directorilor, acordându-se calificativele pentru activitatea managerială.  
O serie de activităţi au stat la baza reorganizării şi optimizării activităţii departamentului: inventarierea documentelor, a 
bazei de date electronice, a sesizărilor nerezolvate actualizarea reţelei şcolare, s-a reactualizat baza de date electronică.  

Alte lucrări curente specifice departamentului: 
1. deplasări în teritoriu pentru rezolvarea unor sesizări 
2. răspunsuri la sesizări şi reclamaţii 
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3. participat la inspecţiile RODIS conform calendarului ISJ Braila 
4. monitorizarea activităţii managerial ale directorilor 
5. acordarea de asistenţă pe probleme de management directorilor de unităţi şcolare 
6. înregistrarea concediilor de odihnă şi aprobarea lor pentru directorii de unităţi şcolare 
7. evaluarea directorilor conform fişei de evaluare, validarea lor în Consiliul de Administraţie al ISJ Brăila şi 
comunicarea calificativelor obţinute 
8. monitorizează activitatea de perfecţionare a directorilor unităţilor de învăţământ, privind realizarea optimă a 
atributelor manageriale şcolare şi educaţionale 
9. perfecţionare profesională, perfecţionare metodică, pregătire ştiinţifică, pedagogică şi metodică personală 
Analiza SWOT, Departamentul Management şi implementarea descentralizării instituţionale 
Puncte tari 
1. Existenţa unei baze de date privind reţeaua şcolară şi managerii unităţilor;  
2. Transmiterea în timp util a lucrărilor către instituţiile partener 
3. Extinderea reţelei de unităţi şcolare conectate la Internet 
4. Managementul participativ al majorităţii unităţilor de învăţământ 
5. Funcţionarea alternativelor educaţionale 
6. Participare la programe de formare managerială 
7. Existenţa unor formatori judeţeni şi naţionali 
8. Extinderea programelor de reabilitare, reparaţii şi consolidări ale şcolilor de către primării 
9. Dotarea unor unităţi de învăţământ cu mobilier şi echipamente noi, tehnică IT 
10. Folosirea judicioasă a resurselor financiare ale şcolii 
11. Colaborare bună între şcoală – părinţi – comunitate  
 
 
Puncte slabe 
1. Disfuncţionalităţi ale fluxului informaţional între Inspectoratul şcolar şi instituţiile partenere 
2. Disfuncţionalităţi în managementul comunicării, stresului, al timpului, al schimbării 
3. Rezistenţa la schimbare sau conservatorismul unor directori 
4. Insuficienta implicare în actul decizional 
5. Baza materială precară în multe din şcolile judeţului, mai ales în mediul rural 
6. Managementul deficitar la nivelul unor unităţi şcolare 
7. Dificultăţi în mobilizarea de resurse extrabugetare;  
8. Lipsa unor programe soft specializate în scopul creării unor baze de date adecvate, complexe şi operaţionale, 
durabile în timp 
9. Slaba pregătire a unor manageri şcolari pentru o fundamentare realistă a solicitărilor 
10. Comunicare ineficientă cu unele unităţi şcolare 
Oportunităţi 
1. Dezvoltarea structurilor instituţionale pentru monitorizarea calităţii educaţiei 
2. Elaborarea standardelor necesare pentru sistemul de asigurare a calităţii, în funcţie de nivelul de învăţământ 
3. Strategia M.E.N. privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului de educaţie şi formare profesională, 
deschiderea lui către societate 
4. Existenţa învăţământului particular şi a alternativelor educaţionale 
5. Stagii de formare managerială pentru directorii unităţilor de învăţământ 
6. Implicarea în proiecte şi programe educaţionale 
7. Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale şi teritoriale, cu alte organisme 
abilitate să lucreze cu şcoala şi cu partenerii sociali (sindicate) 
Ameninţări 
1. Infrastructura necorespunzătoare 
2. Concentrarea surselor în reşedinţa de judeţ 
3. Lipsa fondurilor pentru conectarea la Internet de viteză mulţumitoare a unor unităţi şcolare 
4. Disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii direcţi şi indirecţi ai serviciilor 
educaţionale 
5. Spor demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării cu personal didactic 
6. Agenţi economici slab motivaţi (legislativ) pentru susţinerea segmentului corespunzător de formare 
Primele acţiuni au vizat încadrarea cu personal didactic la început de an şcolar 2012-2013 cu respectarea legislaţiei şi a 
metodologiei în vigoare, elaborarea fişelor personalizate ale posturilor. Managerii unităţilor de învăţământ au fost 
consiliaţi în întocmirea planurilor manageriale, urmărindu-se identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari, stabilirea 
obiectivelor, a strategiilor şi a acţiunilor, adecvarea resurselor, respectarea termenelor şi delegarea responsabilităţilor.  
De asemenea, s-a acordat o atenţie sporită stabilirii indicatorilor de performanţă, monitorizării şi evaluării rezultatelor în 
funcţie de rezultatele Comisiei pentru asigurarea calităţii. În anul şcolar 2012- 2013 s-au desfăşurat un număr de 8 
inspecţii generale de tip RODIS în cadrul cărora o atenţie specială a fost acordată şi calităţii managementului şcolar si 
eficienţei cu care sunt folosite resursele şcolii.  
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Compartimentul management a stabilit criteriile după care s-a efectuat evaluarea directorilor la aceste inspecţii. La 
solicitarea Compartimentului resurse umane din cadrul M.E.N.., a fost revizuită şi actualizată baza de date a directorilor 
de la toate formele de învăţământ din municipiul şi judeţul Brăila.  
Perfecţionarea continuă a directorilor a avut loc prin cercurile directorilor, activitate organizată în colaborare cu Casa 
Corpului Didactic. După consultarea Consiliului Consultativ al compartimentului management, au fost stabilite teme 
specifice pentru directorii de grădiniţe, şcoli generale, licee şi grupuri şcolare.  
În competenţa compartimentului management a intrat şi cercetarea şi rezolvarea reclamaţiilor primite la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean din reţeaua şcolară. Toate sesizările au fost tratate cu maximă seriozitate, încercându-se găsirea celei mai 
bune soluţii pentru detensionarea eventualelor conflicte. De asemenea, compartimentul management a întocmit 
răspunsurile I.S.J. către Instituţia Prefectului la solicitările acesteia referitor la probleme ce vizau activitatea instructiv - 
educativă. În concluzie, activitatea managerială se desfăşoară în spiritul cadrului legislativ al descentralizării 
învăţământului preuniversitar de stat şi particular din România. Toţi directorii şi directorii adjuncţi din municipiul şi 
judeţul Brăila şi-au întocmit dosare personale, documente transmise Inspectoratului Şcolar. Majoritatea respectă 
obligaţiile ce le revin prin fişa postului şi din contractul de management încheiat cu I.S.J.  
Pentru îmbunătăţirea performanţelor manageriale ale directorilor de instituţii de învăţământ se va avea în vedere 
următoarele aspecte: 
1. Derularea prin CCD a unor programe de formare a managerilor şcolari, contabililor şi secretarilor; 
2. Informarea şi consilierea managerilor şi altor cadre didactice în accesarea fondurilor; 
Instruirea managerilor şcolari privind metodologia de mişcare a personalului didactic şi organizarea concursurilor pentru 
ocuparea posturilor vacante din unităţile de învăţământ. 
 
VII. PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR  BRĂILA 
În anul scolar 2013-2014, am fost preocupaţi de buna organizare a procesului instructiv-educativ, de cresterea vizibilităţii 
în comunitate a instituţiei si de implicarea activă în viaţa acesteia. 
Raportul de faţă a fost structurat pe urmatoarele puncte: 
1.      Analiza SWOT 
2.      Curriculum 
3.      Asigurarea resurselor umane, Scolarizare Si frecvenţă 
4.      Activităţi educative Si extracurriculare 
5.      Activitatea metodică Si de management Scolar 
6.      Asigurarea Si utilizarea eficientă a resurselor materiale 
Analiza SWOT a evidenţiat:  
PUNCTE TARI 
legiferarea activităţilor extracuriculare; 
experienţă în domeniul activităţii extrascolare;  
personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării Si valorificării 
valenţelor educative derivate dintr-o problematică educativă diversă; 
diversitatea programului de activităţi educative la nivelul Palatului  
experienţa cadrelor didactice ;  
folosirea eficienta a bazei sportive din dotare de către cercurile de tenis de 
câmp,orientare turistică si de carturi;  
bază materială didactică bună, echipamente, material didactic etc.,procurata din 
fonduri extrabugetare,prin inchirierea unor terenuri de tenis de camp, cât si din 
proiecte ; 
gratuitatea activităţilor de timp liber oferite de palat si clubul copiilor; 
calitatea conţinutului pragmatic al învăţării care menţine si promovează specificul 
tradiţional alături de elementul de noutate;  
experienţe pozitive în ceea ce priveste dezvoltarea personală si integrarea socială a 
copiilor;  
rezultatele de excepţie ale copiilor la manifestări educative naţionale si 
internaţionale;  
finalitatea proiectelor si programelor educative  ale copiilor prin participarea la 
competiţii judeţene, naţionale si internaţionale (Calendarul Activităţilor Educative);  
vizibilitatea actului educaţional în comunitate si societate prin mediatizarea 
activităţilor extrascolare si extracurriculare (spectacole, recitaluri, concursuri, 
competiţii, emisiuni la care participă copiii);  
transferul de metode didactice neconvenţionale centrate pe elev  
utilizate în cadrul activităţilor educative scolare si extrascolare în vederea ridicării 
calităţii si eficienţei actului educaţional;  

PUNCTE SLABE 
spaţii de clasă insuficiente 
fondurile insuficiente pentru 
desfăsurarea activităţilor  
extraScolare; 
starea de incertitudine cu privire 
la imobilul principal (fiind in 
litigiu); 
programul profesorilor nu se 
poate adapta la toate solicitările 
copiilor ; 
lipsa unui mobilier adecvat la 
unele cercuri; 
lipsa calculatoarelor in toate 
cabinetele; 
 

OPORTUNITĂŢI 
 interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extrascolare;  

valorificarea voluntariatului si dezvoltarea constiinţei utilităţii sociale a tinerilor;  
promovarea dialogului intercultural în vederea cresterii calităţii vieţii comunităţii;  
iniţierea tinerilor în managementul de proiect, în activităţi antreprenoriale si în 

AMENINŢĂRI 
pierderea imobilului principal, el 
fiind in litigiu;  
promovarea unei mentalităţi 
dispreţuitoare la adresa activităţii 
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procesul decizional în vederea finalizării demersurilor lor. 
 reţea coerentă de coordonare a activităţilor extrascolare si extracurriculare: 

inspectorul educativ-la nivel judeţean, -directorul palatului si profesorii implicaţi în 
formarea abilităţilor Si competenţelor. 

 existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţiile 
guvernamentale si non-guvernamentale în vederea responsabilizării acestora în 
susţinerea Si îmbunătăţirea actului educaţional. 

educative  extrascolare;   
oferta redusă  a cursurilor în 
domeniul educaţiei non-formale 
si a metodelor activ – 
participative;  

 oferta negativă a străzii.  
 realizarea de anumite activități 

similare in Scoli; 
CURRICULUM 
Indicatori de performanta : 
 Elaborarea programului managerial; 
 Elaborarea regulamentului de ordine interioară; 
 Elaborarea proiectului activităţii extracurriculare al instituţiei, în corelare cu cerinţele curriculumului naţional 
pentru învăţământul preuniversitar; 
 Mediatizarea ofertelor educative lansate de către instituţie prin mass-media, site, instituţii partenere; 
 Asigurarea bazei logistice pentru activitatea cercurilor, extracurriculară si concursurile judeţene, interjudeţene si 
naţionale; 
 Aplicarea documentelor curriculare aprobate la nivelul instituţiei si pentru fiecare cerc în parte; 
 Evaluarea ofertei educaţionale si a performanţelor educaţionale pentru fiecare cerc, pe baza indicatorilor de 
performanţă stabiliţi prin proiectele de activităţi sau în urma diferitelor forme de inspecţie; 
 Evaluarea activităţii personalului nedidactic; 
 Întocmirea documentelor si a rapoartelor tematice curente si speciale solicitate de ISJ, Minister; 
 Propunerea de servicii pentru comunitate (la cererea acesteia); 
 Repartizarea echitabilă a stimulentelor materiale stabilite prin lege; 
 Popularizarea performanţelor copiilor; 
 Asigurarea coerenţei între curriculum grupelor de iniţiere, avansaţi Si de performanţă 
 Eficientizarea activităţii comisiilor metodice 
PROIECTE IN DERULARE: 
1.  COMENIUS-ECO LIVE TV perioada de desfasurare noiembrie 2012-iulie 2014 coordonator,prof.Ghita Nedelcu 
2.  Concurs National de Ecoturism,,DANUBIUS" Ed.a VII-a coordonator,prof.Ghita Nedelcu 
3.  Concurs National de Folclor ,,Lina Chiralina" Ed.a II-a coordonator,prof.Ghita Nedelcu 
3.  Concurs national de pictura ,,Copilaria prin ochii copilului" Ed.a VII-a nu s-a desfasurat,cu siguranta anul viitor se va 
desfasura 
4.  Concurs interjudetean de carting ,,Asii volanului" Ed.a II-a 
5.  Concurs interjudetean ,,Iubim planeta albastra" Ed.a VII-a 
ASIGURAREA  RESURSELOR UMANE, SCOLARIZARE SI FRECVENTA 
INDICATORI DE PERFORMANTA 
 CreSterea calităţii personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic (recrutare, selecţie, utilizare, motivare, 
disponibilizare, perfecţionare)  
 Realizarea cuprinderii copiilor înscriSi în grupe, colective si forme de educaţie stabilite prin lege 
 Asigurarea asistenţei sanitare si a protecţiei muncii 
 Crearea si actualizarea unei baze de date referitoare la încadrări, proiecte, activităţi etc. 
 Întocmirea contractelor de muncă pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic 
 Normarea si utilizarea optimă a timpului de lucru de către personalul din subordine 
 Cuprinderea personalului din subordine în proiecte si programe sspecifice 
 Realizarea fiSelor postului pentru personalul din palat/club 
 Realizarea procedurilor de disponibilizare (concediere si reducere de personal) 
 Realizarea încadrării corecte pe post a cadrelor didactice si a personalului 
 Întocmirea orarului si a programului instituţiei potrivit cerinţelor pedagogice Si a opţiunii copiilor si părinţilor 
 Asigurarea unui climat favorabil activităţii specifice                                      
 Evaluarea periodică a personalului didactic Si nedidactic din subordine 
 Întocmirea documentelor legale privind managementul resurselor umane 
 Arhivarea si păstrarea documentelor oficiale privind personalul unităţii 
 Repartizarea echitabilă, în conformitate cu criteriile naţionale si locale, a stimulentelor materiale Si morale 
stabilite prin lege pentru cadrele didactice, nedidactice Si copii 
 Asigurarea cadrului instituţional pentru participare personalului la procesul decizional, prin colectivele Si 
organele de conducere colectivă existente – comisiile metodice, consiliul de administraţie Si consiliul profesoral 
 Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient si transparent 
 Stimularea participării la luarea deciziilor. Încurajarea si susţinerea iniţiativelor pozitive Monitorizarea formării 
continue generale – corelată cu evaluare – a personalului din subordine 
 Stabilirea modului de participare la stagiile de formare organizate de Palatul Naţional al Copiilor, ISJ, CCD, 
MEN etc. 
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 Antrenarea cadrelor didactice si a copiilor în elaborarea si derularea diverselor programe. 
Activitatea instructiv-educativa s-a desfasurat in cadrul a 24 cercuri cu un numar de 124 grupe de incepatori si avansati, 
cu un numar total de 3296 copii inscrisi la cercuri,avandu-se in vedere nivelul de pregatire al elevilor si optiunile 
acestora. 
Prioritatile de actiune au fost urmatoarele: 
o   Asigurarea resurselor umane respectand Regulamentul de functionare al Palatelor si Cluburilor copiilor aprobat de 
MEN pentru cele 24 cercuri. 
o   Incadrarea a fost stabilita de catre Inspectoratul Scolar Judetean si conducerea institutiei astfel: 
 o Pentru realizarea planului de scolarizare, perioada 17-30 septembrie 2013 a constat în popularizarea ofertei 
educaţionale realizandu-se si o repartiţie a unităţilor Scolare pe zile, pentru a da posibilitatea elevilor de a cunoaste 
activitatea cercurilor din institutia noastră. 
o   Au fost realizate afise de popularizare a activităţilor ce s-au  desfăSurat în acest an Scolar; 
o   Deasemeni, au fost repartizate cadre didactice pe unităţi Scolare pentru a prezenta oferta educationala; 
o   S-a realizat o popularizare corespunzatoare în mass-media brăileană a activităţilor; 
o   Înscrierea elevilor pe grupe s-a realizat în funcţie de orarul unităţilor Scolare asa încât activitatea în cadrul instituţiei 
noastre să se desfasoare în timpul liber al elevilor; 
 
 
Proiectarea activităţilor 
Proiectul – program, planificarile anuale si semestriale sunt corect întocmite, conţin toate rubricile care înlesnesc 
lecturarea Si înţelegerea conţinutului logic al demersului didactic urmărit, devenind un instrument personalizat Si eficient 
de lucru pentru profesor. 
S-au întocmit planificări separate pentru grupele de începatori si de avansaţi. 
La toţi conducătorii de cerc este evident interesul pentru cunoasterea curriculumului naţional, a standardelor de 
performanţă si a criteriilor de instrumentare a evaluării competenţelor, fără notare.  
Resursele de învăţare sunt diagnosticate si urmărite cu pricepere. 
Definirea obiectivelor este clară, defalcarea obiectivelor specifice, pe unităţi de învăţare, fiind riguroasă si judicios 
dozată. 
Frecvenţa elevilor 
 O notă bună pentru conducătorii de cercuri a fost asigurarea unei frecvenţe bune si foarte bune a elevilor la activităţile de 
cerc, dar si la cele din cadrul proiectelor si concursurilor scolare. Pentru activarea acestora s-a pus un accent deosebit pe 
cresterea calitatii actului didactic, pe stimularea si popularizarea activităţilor realizate în perioada respectivă. Un etalon 
de măsurare a frecvenţei elevilor a fost si organizarea activităţilor extracurriculare multiple în acest an scolar. 
ACTIVITATEA EDUCATIVA EXTRACURRICULARA DESFASURATA CU ELEVII. 
-FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A NOULUI AN SCOLAR, urmat de o plimbare a tuturor copiilor pe Dunare cu 
nava pasager BORCEA 
-24-27  NOIEMBRIE – PORTI DESCHISE EDUCATIEI 
-17-21 NOIEMBRIE-  SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE 
-15-21 AUGUST-  ZILELE MUNICIPIULUI BRAILA, activitati derulate in parteneriat cu PRIMARIA MUNICIPIULUI 
BRAILA - Concurs Național de folclor ,,LINĂ CHIRALINĂ„ 
-12.05.2014 -  LET'S DO IT ROMANIA 
-FESTIVALUL FLORILOR DE TOAMNA 21-23 OCT.2013 , activitati derulate in parteneriat cu PRIMARIA 
MUNICIPIULUI BRAILA 
-Manifestări dedicate sărbătoririi Patronului Spiritual al Municipiului Brăila -"Sf. Nicolae" 
-Obiceiuri de Craciun 
-Sarbatori prepascale si pascale 
-Colinde de florii-manifestari coregrafice dedicate floriilor si sarbatorilor de Pasti 
-FESTIVALUL FLORILOR DE PRIMAVARA 28 APR.-01 MAI 2014, activitati derulate in parteneriat cu PRIMARIA 
MUNICIPIULUI BRAILA 
-Spectacol Ziua Femeii ,,Mama femeie,eterna poezie,, - Teatrul „Maria Filotti” 
-ZIUA MONDIALA A PERSOANELOR VARTSNICE - Spectacole desfasurate la caminele de batrani  
-Proiect educational- OBICEIURI TRADITII PUNTE INTRE GENERATII, activitati derulate in parteneriat cu 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA 
-Proiect educational-ORIENTAREA TURISTICA –SPORTUL PADURILOR 
-Proiect educational- MEDIUL ESTE IN MAINILE TALE 
-Proiect educational- MUZICA LUMII INTRE SUNET SI SUFLET 
-În casa lui MoS Crăciun: spectacole la diferite institutii 
-Ziua Europei 
 REZULTATE 
Nr 
crt 

Numele  
si 

 prenumele  
cadrului didactic 

Participari concursuri 2011-2012  

Locul 
 I 

Locul  
II 

Locul  
III 

Mentiuni 
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1. VARTOLOMEI 
 DANIEL 

Concurs Naţional de aeromodele de sală,clasa 
Maximdoor-Buzău 0 1 2 0 
Concurs Naţional de aeromodele, clasa Fig(zbor 
liber)-PloieSti 1 3 3 0 
Concurs Interjudeţean de aeromodele 
radiocomandate-IaSi 0 1 2 0 
Concurs Naţional de machete funcţionale clasa 
F4B-Pucioasa 1 1 1 0 
Concurs Interjudeţean Fig Tecuci 1 1 2 0 
Concurs Interjudeţean de aeromodele zbor liber 
FIB.FIG maxIndoor-PloieSti 1 2 3 0 
Concurs Naţional de aeromodele 
radiocomandate F4C 0 0 1 0 

  Concurs interjudetean Aeromodele captive F2B-
Brasov   1  

  Concurs interjudetean Aeromodele captive F2B-
Suceava 1 2   

TOTAL 5 11 14 0 

2. CIUREA 
 SILVIA 

Olimpiada judeţeană de Informatică   1 1 
Olimpiada Naţională de Informatică , Oradea    1 
Concursul regional de informatica “ Cupa 
Iepurasul, Bucuresti , aprilie , 2013 2 3  1 

TOTAL 2 3 1 3 

  MUSCELEANU 
CARMEN GABRIELA 

Concurs Naţional « Flori pentru mama »-
FocSani 3 1 0 0 
Concurs Naţional « Ritmurile Copiilăriei »-
Rm.Sărat 7 4 1  
Concurs Naţional OdobeSti 4 1 0 0 
Concurs Naţional Sighisoara 1 1 0 0 
Concurs Naţional Onesti 2 2 0 0 
Concursuri Interjudetea ,,Sa fii Dinamic,, Braila 16 5 0 0 

TOTAL 33 14 1 0 

4. TARALUNGA  
MIHAIL Concurs National Cupa Râmnicului- 3 1 1 0 

TOTAL 3 1 1 0 

5. MORUZ  
MIRELA Nu are participari la nivele superioare     

TOTAL     

6. VASILE 
 ELISABETA 

Concursul Naţional de Educaţie pentru mediu 
“David împotriva lui Goliat”, DrăgăSani 1 1   
la Concursul Naţional “Cu poluarea nu-i de 
joacă” HuSi Si CD   1  
Concursul Naţional “Eco-reporteri în acţiune”, 
Bacău  1   
Concursul Regional “Necesitatea educaţiei 
ecologice în Scoală Si societate”, Galaţi 1    
Concursul Interjudeţean “Tineri mai frumoSi Si 
mai sănătoSi”, Piatra Neamţ 1    

TOTAL 3 2 1  

7. CERNAT  
VIRGIL 

Concurs National de interpretare instrumentală 
"Marele Premiu"-Palatul National al Copiilor 
BucureSti 1 4 2 0 
Concurs Naţional de Pian "Prietenii Muzicii"-
Satu Mare 5 3 1 0 
Concurs Internaţional "Ofranda Sunetului"Iasi 2 4 1 0 
Concurs Internaţional de pian "Micul Virtuoz"-
BucureSti 5 1 1 0 

TOTAL 13 12 5 0 
8. POASCĂ Nu are participari la nivele superioare     
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 ANGELICA 

TOTAL     

9. CIUREA  
MARIAN 

Festivalul Internaţional "Ofranda Sunetului"-
IaSi  4 3 0 
          

TOTAL 0 4 3 0 

10 CONSTANTINESCU 
 NELA 

 Concurs interjudeţean„Culorile toamnei” ed. a 
IX-a 2013,Lipova jud.Arad 5 2      
 Concurs interjudeţean„Românie plai de dor” 
Olteniţa, jud. CălăraSi  4 1  1    

  

Concurs naţional „Interferenţe culturale în 
context European”Craiova 4 1 1  
Concurs naţional „Culorile copilăriei”Buzău 4 2 3  
Concurs naţional „Ion Ţuculescu” 2013-Lugoj-
TimiS 3 1   

TOTAL 20 7 5 0 

11 ION 
 STELIANA 

Festivalul Naţional al Sportului Aerobic -
P.N.C.BucureSti 1 0 0 0 
Concurs Naţional "Flori pentru mama"-FocSani 4 0 0 0 
Concurs Naţional "Meridianele Dansului"-
OneSti 1 0 1 0 
Concurs Naţional "Ritmurile Copiilăriei"-
Rm.Sărat 1 1 0 0 
Concurs Naţional "Dance Art" 2 2 0 0 
Concurs Naţional Bârlad 2       
Concurs Naţional-Sighisoara 1   1 
Concursuri Interjudeţean ,,Sa fi Dinamic,, 10 5 6 0 
Concurs Naţional Adud 4    

TOTAL 24 8 7 1 

12 NEDELCU 
 GHITA 

Concurs Naţional "Pui de brad"-Intorsura 
Buzăului 

4 0 2 0 

Concurs National de turism,,TROFEUL 
CHEILE VALISOAREI,, 

4 2   

Concurs de schi "GERAR"-Sugas-Covasna 2 0 0 1 

Concurs de Ecoturism Danubius-Brăila 2 3    3 1 

TOTAL 12 5 8 2 

13 DOGARESCU 
 GIGI 

Festivalul Interjudeţean "Florii 2013"-Mircea 
Vodă Brăila 2 1 0 0 
Festival Naţional Rock "Formaţii pentru viitor" 
-Intorsura Buzăului 0 0 1 0 
Festival National "Liră Chiralină"-Brăila 1    

  ConcursInterjudetean,,Flori pentru mama,, 1    
  Concurs National de Folclor-Focsani 3    
TOTAL 9 1 1 0 

14 CIUPERCA 
 COSTEL 

 Concurs national  folclor,,Izvoare Covasnene,,  1  1    
Concurs national ,,Floare de lotus,,-Oradea  2 2      
"Pe- gură de rai"-Focsani  1        
 Festival regional-Facaeni Ialomiţa 1       

TOTAL 4 2 0 0 

  

Concurs Naţional "Flori pentru mama"-FocSani 4 0 0 0 
Concurs National "Izvoare Covasnene"-Covasna 3 1 0 0 
Concurs National"Stelutele dansului"-
Rm.Vâlcea 1 1 0 0 
Concurs Naţional "Pe- gură de rai"-Focsani 4 0 0 0 
Concurs Moinesteanca-MoineSti 4 1 0 0 
Concurs Regional Florii- Mirecea Vodă 5 0 0 0 
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Concurs National "Lină Chiralină"-Brăila 1 1 0 0 
TOTAL 30 5 0 0 

16 PRISECARU  
GEORGE 

Concurs Interjudeţean "ASii Volanului"-Brăila 6 5 6 8 
Concurs Naţional "Memorialul Condruţ Morar 
Si Jani Ferec"-Tg. Secuiesc  2 3  

  Concurs Naţional Cupa Carasului-Resita    2 
TOTAL 6 7 9 10 

17 
ILIE  
ELENA  
CARMINA 

Festival de teatru "Lucian Blaga"-Alba Iulia 1 0 0 0 
Festival de teatru medieval-SighiSoara 1 1 0 0 
Festival de teatru "Cătălin Damian"-IaSi 0 0 1 0 

TOTAL 2 1 1 0 
18 SLAVU NICU Concurs Naţional de navomodele Amara  0 1 0 1 

TOTAL 0 1 0 1 

TOTAL GENERAL 165 84 62 27 
Activitatea metodică desfăSurată în anul scolar 2013-2014,  a urmărit stimularea spiritului de investigaţie si creativitate, 
formarea Si dezvoltarea capacităţilor intelectuale la elevi, afirmarea personalităţii individuale, autonome si creative, 
dezvoltarea la elevi alături de Scoală a capacităţilor interdisciplinare, pluridisciplinare si de transfer. 
Evaluarea activităţilor s-a materializat prin acţiuni la nivel naţional, regional, judeţean, al  municipiului Si instituţiei. 
Urmărind cu perseverenţă acest obiectiv Palatul Copiilor si-a concretizat ideea de parteneriat prin protocoale de 
colaborare prezentate mai jos în funcţie de data încheierii: 
 Prefectura Judetului Braila 
 Consiliul Judetean Braila 
 Primaria Municipiului Braila 
 ONG-Pro-Democratia-Club Braila 
 ONG-Cercetasii Romaniei  
 Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Braila 
 Agentia pentru Protectia Mediului Braila 
 Administratia Parcului Natural Balta mica a Brailei 
 Administratia Parcului National Muntii Macinului 
 Batalionul 528 Cercetare 
  Casa de Cultura Galati 
 Scolile gimnaziale si liceele din oras cat si palate ale copiilor din tara 
Conducerea unitaţii a organizat si coordonat întreaga activitate: 
 instructiv-educativă 
 de perfecţionare 
 financiar-gospodărească si de conservare a patrimoniului, stabilind măsuri concrete pentru buna desfasurare a 
acesteia pe baza planului managerial semestrial. 
Pentru buna desfaSurare a activităţilor s-au realizat documentele specifice -începutului de an scolar. 
Prin asistenţele efectuate la activităţi s-a constatat ca proiectarea didactică este de calitate, conceperea acesteia respectând 
tipologia palatelor si cluburilor. Resursele de învăţare sunt diagnosticate si urmărite cu pricepere iar definirea 
obiectivelor operaţionale este clară. Defalcarea obiectivelor specifice pe unităţi de invăţare este riguroasă si judicious 
dozată. 
Există preocupare pentru atragerea si motivarea copilului pentru activităţile cercului în care acesta este îndrumat să 
descopere, să exploreze, să afle si să cunoască noi –limbaje- de comunicare (deci să se cultive), dar si  să viseze, să 
creeze. 
De asemenea se ţine o strânsă legătură cu familia copiilor înscrisi la cerc, informându-i despre evoluţia si progresele 
făcute, comportamentul acestora în colectiv. 
Managementul calităţii în instituţia noastră se referă la principalele componente ale activităţii specifice Palatelor copiilor: 
calitatea procesului de învăţământ; calitatea curriculumului; calitatea ca dimensiune a propriei organizaţii. 
Calitatea procesului de învăţământ este asigurată prin: 
a)  definirea unui domeniu coerent de pregătire pentru fiecare cerc si armonizarea acestor domenii în cadrul ofertei 
institutiei; 
b)  identificarea oportunităţii programelor de studii (cercurilor) si adaptarea structurală a ofertei instituţiei; 
c)  întocmirea unor planuri de învăţământ si programe analitice adecvate; 
d) identificarea si aplicarea celor mai bune practici de ţinere sub control si îmbunătăţire continuă a procesului de 
învăţământ (predare-învăţare, urmărire Si sprijinire a progresului realizat de elevisSi evaluare a cunostinţelor si 
abilităţilor dobândite de aceStia prin intermediul concursurilor); 
e)  introducerea unor criterii si proceduri de evaluare a calităţii pe toate segmentele procesului de învăţământ; 
f)   introducerea unui feed-back de la elevi si părinţi, privind structura si calitatea prestaţiei educaţionalesSi îmbunătăţirea 
acesteia în consecinţă. 
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Calitatea curriculumului se realizează prin: 
a)  stabilirea unor criterii si proceduri de evaluare a rezultatelor învăţării care să motiveze performanţa; 
b)  identificarea unor direcţii strategice de dezvoltare a cercetării pedagogice si încurajarea dezvoltării de centre de 
excelenţă pe aceste direcţii astfel încât să se întărească atât cercetarea fundamentală, cât si capacitatea Palatului de a 
colabora în programe naţionale si internaţionale. 
Calitatea ca dimensiune a propriei organizaţii se realizează prin: 
a)  identificarea si implementarea unei structuri organizatorice optime pentru sistemul calităţii: delegarea de 
responsabilitate si autoritate la toate nivelurile relevante; realizarea unui echilibru între decizia managerială si consultarea 
părţilor interesate (clienţii externi, personalul si elevii institutiei); evitarea unei birocraţii a calităţii, centralizate la nivelul 
unităţii; 
b)  politica privind resursele umane, ale cărei coordonate posibile sunt: definirea clară a standardelor de performanţă, a 
criteriilor de evaluare si recunoastere a activităţii individuale si de grup; crearea unui climat care să încurajeze 
responsabilitatea si iniţiativa; promovarea instruiri si perfecţionării continue; evaluarea periodică a contribuţiei 
individuale la realizarea obiectivelor instituţiei. 
c)  Crearea si dezvoltarea unui sistem informaţional de sprijin pentru sistemul calităţii. 
ASIGURAREA SI UTILIZAREA OFICIALA A  RESURSELOR MATERIALE. 
INDICATORI DE PERFORMANTA 
 Elaborarea proiectului de dezvoltare a instituţiei pe termen mediu si lung 
 Elaborarea proiectului de buget si de achiziţii pentru palat/filiale 
 Repartizarea bugetului si a mijloacelor de învăţământ si materiale pe cercuri 
 Identificarea si atragerea fondurilor extrabugetare 
 Realizarea planului de achiziţii 
 Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor 
 Asigurarea iluminatului, încălzirii, alimentării cu apă, canalizării si pazei 
 Întreţinerea spaţiilor si terenurilor existente 
 Întocmirea documentelor si rapoartelor tematice curente cerute de ISJ, MEN, autorităţile locale 
 Monitorizarea evidenţei, păstrarea si îmbogăţirea patrimoniului unităţii odernizarea spaţiilor de învăţământ 
 Oferirea către societatea civilă a unor servicii (spaţii, logistică, consultanţă, cursuri) 
Unitatea noastră beneficiază de condiţii optime pentru desfăSurarea unei activităţi eficiente cu copiii prin prisma 
asigurării unor condiţii normale de convieţuire în colectiv, apă curentă, încălzire cu agent termic, lumină electrică, 
grupuri sanitare pentru baieţi si fete cât si pentru personalul didactic. 
Din păcate, datorită tasării cladirii nu am primit autorizaţia sanitară de funcţionare. 
A existat o preocupare constantă pentru păstrarea în condiţii optime a patrimoniului unităţii, iar conducătorii cercurilor au 
contribuit la imbunătăţirea bazei materiale prin eforturi proprii în vederea ridicării calităţii procesului instructiv-educativ. 
Deasemeni s-a urmărit activitatea de secretariat, activitatea administrativ-gospodarească si de contabilitate cu respectarea 
legislaţiei Scolare, în condiţiile în care era nevoie de o studiere riguroasă a acesteia. 
Ne propunem ca în anul urmator să compensăm deficienţele descoperite pe parcurs, printr-o implicare mai activă în 
problemele instituţiei. 
   
VIII. FINANŢARE 
VIII.1. Investiţii, consolidări, reabilitări, reparaţii capitale, asigurare de utilităţi  
În anul şcolar 2013 – 2014 Ministerului Educaţiei Naţionale a repartizat Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru 
obiectivul „ Şcoala Brăileană ” suma de 500.000 lei. 
 Prin ,,Programul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare“ derulat de    Unitatea Centrală de Management al Proiectelor 
pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, reprezentată în teritoriu de Inspectoratul Şcolar Judeţean, la nivelul 
judeţului Brăila au fost  finalizate toate  lucrările de reabilitare, după cum urmează: 
PROGRAMUL de REABILITARE a INFRASTRUCTURII ŞCOLARE – rural 

- Etapa  VC. III:  Pe  data  de  20 nov. 2013  a  avut  loc  recepţia  finală   la   Şcolile  Gimnaziale  din  Movila  Miresii, 
Ulmu  şi  Mircea  Vodă – corp  1, iar  la   Şcolile  Gimnaziale  din  Urleasca, Viziru, Bărăganu  nr. 1 şi  Dudeşti   recepţia  
finală  a  avut  loc  pe  data   de  14.04.2014. 
VIII.2. Dotări  
Microbuze 
În anul şcolar 2013-2014, Ministerul  Dezvoltării Regionale  şi  Administraţiei  Publice, pe  data  de  23.07.2014, în  
cadrul  ceremoniei  avută  loc  în  Piaţa  Victoriei, în  prezenţa  Primului  Ministru, domnul  Victor  Ponta  şi  a  Viceprim 
– ministrului, domnul  Liviu  Dragnea, a  repartizat  judeţului  Brăila  un  lot  de  3  microbuze  şcolare – beneficiari : 
Şcolile  Gimnaziale  din  Roşiori, Racoviţa  şi  Cireşu   . 
Măsuri de asigurare a securităţii unităţilor de învăţământ 
Prin protocoalele încheiate între I.S.J. Brăila şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila, Jandarmeria Brăila cât şi 
I.S.U. se asigură securitatea unităţilor de învăţământ, atât în municipiu, cât şi oraşele din judeţ. La nivel de comune şi 
sate, securitatea şcolilor este asigurată cu ajutorul formaţiunilor de pază obştească. În  plus, în  mediul  urban, un  număr 
de  32  unităţi  şcolare  au  pază  proprie, 14  au  pază  cu  societăţi  specializate, iar  22  au  pază  mixtă ;  21  de  unităţi  
şcolare  au  sisteme  de  supraveghere  video  la  interior  şi  17  la  exterior. În  mediul  rural, un  număr  de  67  unităţi  
şcolare  au  pază  proprie , 1  are  pază  cu  societăţi  specializate  şi  9    unităţi  au  pază  mixtă, 35  de  unităţi  şcolare  
au  sisteme  de  supraveghere  video  la  interior  şi  30  la exterior. Totodată, în  urma  Acordului  de  Parteneriat  încheiat  
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între  Consiliul  Judeţean  Brăila, Inspectoratul  Şcolar  Judeţean Brăila şi  5  instituţii  de  învăţământ din  municipiul  
Brăila, în  acest  an scolar Consiliul  Judeţean  Brăila  va  asigura  achiziţionarea  şi  montarea  unor  sisteme  de  
supraveghere  video, în  vederea  monitorizării  24  de  ore  din  24  a  următoarelor  unităţi  de  învăţământ : Colegiul 
Naţional ,, N. Bălcescu”, Colegiul  Economic   ,, Ion  Ghica”, Liceul  Tehnologic ,, Anghel  Saligny”, Liceul  Teoretic ,, 
N. Iorga”  şi  Liceul  cu  Program  Sportiv. 
Dotări cu material didactic: 
În anul şcolar 2013 – 2014 nu s-a continuat de către MEN derularea programelor de dotare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat cu materiale didactice. 
VIII.3. Burse 
Programul naţional „Acordare de burse”:   În anul şcolar 2013 – 2014, s-au acordat următoarele burse: 
Cu finanţare/decontare prin ISJ : 

 burse elevi străini ( moldoveni) = 25 beneficiari/ lunar, suma lunară/elev, conform HG 844/2008 fiind de 65 
euro. 

 burse elevi din mediul rural capabili de performanţă  = 11 beneficiari/ lunar, suma lunară/elev, fiind de 350 lei. 
 burse elevi „ Merit Olimpic” = 1 beneficiar premiul I conform OMEN nr. 5214/ 08.10.2013 - lunar, suma 

lunara/ elev, fiind de 800 lei conform OMEN nr. 3181/13.02.2013, respectiv 850 lei, incepand cu luna februarie 2014, 
conform OMEN nr. 3035/27.01.2014 si un beneficiar premiul III conform OMEN nr. 5214/08.10.2013 - lunar, suma 
lunara / elev, fiind de 400 lei conform OMEN nr. 3181/13.02.2013, respectiv 425 lei, incepand cu luna februarie 2014, 
conform OMEN nr. 3035/27.01.2014. 
Cu finanţare/decontare prin consiliile locale : se deconteaza burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social, 
burse performanţă . 
VIII.4. Facilităţi 
Situaţia derulării programelor  guvernamentale/ naţionale în anul şcolar 2013 – 2014 
MANUALE 
Programul naţional „Manuale şcolare”:  
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila a încheiat 
contracte în anul şcolar 2013 – 2014 cu 20 edituri, conform OMEN 3588 /22.04.2013, valoarea contractată şi achitată 
fiind de 290.017,00 lei, astfel : 

NR. 
CRT. EDITURA 

MODALITATE DE 
ATRIBUIRE A 
CONTRACTULUI 

VALOAREA 
CONTRACTULUI       ( 
lei) 

1 EDITURA CORVIN Incredintare directa 2,160.90 
2 EDITURA ARAMIS PRINT Incredintare directa 35,319.57 
3 EDITURA PREMS LIBREXIM  Incredintare directa 41,571.97 
4 EDITURA AKADEMOS ART Incredintare directa 1,002.90 
5 EDITURA UNISCAN GRUP  Incredintare directa 5,502.55 
6 EDITURA PE & JORDACHE Incredintare directa 1,313.95 
7 EDITURA CD PRESS Incredintare directa 993.81 
8 EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA Incredintare directa 27,778.70 
9 EDITURA HUMANITAS  Incredintare directa 35,252.11 
10 EDITURA MARCELA PENES Incredintare directa 8,700.54 
11 EDITURA EURISTICA Incredintare directa 3,436.19 
12 EDITURA LVS CREPUSCUL Incredintare directa 2,681.64 
13 EDITURA MACMILLAN ( ASTRO IMPEX) Incredintare directa 5,606.64 
14 EDITURA ALL EDUCATIONAL Incredintare directa 19,106.53 
15 EDITURA ALL SRL Incredintare directa 3,784.06 
16 EDITURA TEORA Incredintare directa 19,650.17 
17 EDITURA CORINT JUNIOR Incredintare directa 27,724.45 

18 EDITURA NICULESCU ABC Incredintare directa 3,172.65 

19 EDITURA SIGMA Incredintare directa 38,272.27 
20 EDITURA EDUCATIONAL CENTER Incredintare directa 6,985.40 
TOTAL EDITURI 290.017,00 
RECHIZITE ŞCOLARE  
Programul naţional „Rechizite şcolare” : 
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Numărul efectiv de beneficiari de rechizite şcolare la nivelul judeţului Brăila, în anul şcolar 2013 – 2014 este de 19.915 
elevi, repartizat astfel : 
-Clasa pregatitoare : 2.085 elevi 
-Clasa I : 3.154 elevi 
-Clasele II - IV: 6.119 elevi 
-Clasele cls.V - VII: 6.170 elevi 
-Clasa VIII: 2.387 elevi 
La nivelul judeţului Brăila suma decontată de Inspectoratul Şcolar a fost de 540.357,23 lei. 
BANI DE LICEU 
Programul naţional „Bani de liceu”:  
Numărul efectiv de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2013 – 2014, a fost de 1.167 elevi/lună , 
suma pe elev fiind de 180 lei/lunar în conformitate cu Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi 
a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de 
liceu". 
Condiţia pentru a beneficia de programul „Bani de liceu“ a fost aceea ca elevii să facă parte din familii al căror venit brut 
lunar, pe membru de familie, realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului, să fie de maximum 150 lei. 
Selectia dosarelor a fost efectuata computerizat de catre MEN. 
BURSA PROFESIONALA 
Programul naţional „bursa profesionala”:  
Numărul efectiv de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2013 – 2014, a fost de 367 elevi/lună , suma 
pe elev fiind de 200 lei/lunar în conformitate cu Hotărârii Guvernului nr. 1062/2012 privind modalitatea de subventionare 
de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional . 
Condiţia pentru a beneficia de programul „Bursa profesionala “ a fost aceea ca elevii să facă parte din familii al căror 
venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului, să fie de maximum 150 
lei. Selectia dosarelor a fost efectuata computerizat de catre MEN. 
ASIGURAREA TRANSPORTULUI  ELEVILOR 
Programul naţional „Asigurarea Transportului Elevilor”:  
Numărul mediu de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2013 – 2014, a fost de 2,498 elevi/lună , 
suma repartizată de ISJ Brăila din bugetul MEN şi decontată de unităţile de învăţământ, pe anul financiar 2013, fiind de 
1.825.315 lei, în conformitate cu prevederile art.84 (3) din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, se 
acorda elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, se decontează cheltuielile de transport din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de 
abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe 
semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă. 
EURO 200 
Programul naţional „200 Euro”:  
Numărul efectiv de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2013- 2014, constând intr-un ajutor financiar 
(echivalentul a 200 euro), acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, conform Legii 269/2004, a fost de 
439 elevi, iar suma totală decontată de ISJ Brăila ridicându-se la 384,135.70 lei . 
PROGRAMUL SOCIAL „LAPTE - CORN ”, conform ONG 96/2002 
Programul naţional „Lapte-corn”, achiztie efectuata conform prevederilor legale in vigoare de catre Consiliul 
Judetean Braila.  
In anul şcolar 2013-2014 beneficiază de prevederile acestui program un număr de 33.021 elevi şi preşcolari, astfel 
: 
-Număr beneficiari preşcolari 6.595 elevi, din care: 

 Mediul rural   : 4.293 elevi 
 Mediul urban : 2.302 elevi 

-Număr beneficiari şcolari clasele I-IV: 14.437 elevi, din care: 
 Mediul rural   : 6.787 elevi 
 Mediul urban : 7.650 elevi 

-Număr beneficiari şcolari clasele V-VIII: 11.989 elevi, din care: 
 Mediul rural   : 6.127 elevi 
 Mediul urban : 5.862 elevi 
 

IX ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR SI FORMELE ALTERNATIVE DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
IX.1.   ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 
În judeţul Brăila funcţionau, la 1 septembrie 2013, 6 unităţi de invatamant particulare din care: 
-învăţământ preprimar – 2 unităţi; 
-învăţământ primar – 2 unităţi; 
-învăţământ liceal – 1 unitate; 
-învăţământ postliceal – 1 unitate 

Denumirea unităţii de învăţământ Calificarea  profesională Forma de Statut 
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învăţământ 

Scoala Postliceală Sanitară "Sănătate si 
Temperanţă" 

asistent medical generalist zi Acreditat 

asistent medical de farmacie zi Autorizat 

Liceul UCECOM "Spiru Haret" - municipiul 
Brăila 

Tehnician în activităţi economice seral Autorizat 

Scoala Primara "Dr. Luca"   Autorizat 

Congregatio Jesu  Scoala Primară Si 
Grădiniţa "Sf. Maria" 

  Acreditat 

Grădiniţa Cu Program Normal 
si prelungit „Fantezia 

  Autorizat 

Gradinita "Free children"   Autorizat 

Calitatea resurselor umane 
Din punctul de vedere al încadrării cu personal specializat pe catedra corespunzătoare pregătirii profesionale, unităţile 
scolare particulare respectă standardul calitativ în derularea procesului de învăţământ. 
La nivelul învăţământului preprimar si primar sunt încadrate cu normă de bază cadre didactice cu studii corespunzătoare. 
Nu există pentru unele discipline din trunchiul comun, cadre didactice angajate cu normă de bază ci numai prin conveţie 
civilă.  
Scoala postliceală particulara, prezintă un deficit în privinţa personalului didactic angajat cu norma de bază în unitate.  
Cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ particular participă la programele de formare continuă alături de 
colegii din sistemul de stat, activităţi organizate de CCD, cercuri metodice. 
În ceea ce priveste situaţia scolară a elevilor unităţilor particulare, rata promovabilităţii s-a situat la un nivel superior (90 
% - 100 %) . 
Pentru anul scolar 2013-2014 contracte de scolarizare încheiate între părinţi si instituţia de învăţământ s-au încheiat la 
toate unităţile de învăţământ privat.  
Cifra de Scolarizare aferentă  
anului Scolar 2012-2013 

Învăţământ 
particular autorizat 

Învăţământ particular 
acreditat 

Total 
pe nivel 

Copii în învăţământul prescolar  61 41 102 
Elevi în învăţământul primar 23 65 88 
 din care, elevi în clasa pregătitoare 0 18 18 
 din care, elevi în clasa I 0 17 17 
Elevi în învăţământul gimnazial 0 0 0 
Elevi în învăţământul liceal  
(ciclul inferior) 

0 0 0 

Elevi în învăţământul liceal  
(ciclul superior) 

38 0 30 

Elevi în învăţământul postliceal  0 100 100 
Total general 122 241 355 
Activitatea de secretariat beneficiază de un cadru relativ stabil în fiecare din aceste unităţi, în sensul că personalul care 
desfăsoară această activitate este angajat cu contract de muncă în unitate, dar în unele situaţii directorii desfăsoară munca 
specifică. Este cazul Grădiniţei si scolii primare ”Sf. Maria”, Scolii primare ”Dr. Luca”.  
Calitatea managementului   
La toate unităţile de învăţământ particular preuniversitare din municipiul Brăila postul de director nu s-a ocupat prin 
concurs specific, ci prin numire cu delegaţie din partea fundaţiilor finanţatoare. 
În toate unităţile de învăţământ particular preuniversitar există planuri manageriale corect întocmite. 
Baza materială 
Pentru anul scolar 2013-2014 scolile particulare brăilene au asigurat desfăsurarea procesului de învăţământ în condiţii 
corespunzătoare, în spaţii proprii dotate corespunzător. 
Scoala particulară sanitară desfăsoară activitatea de instruire practică în unităţile spitalicesti din municipiul Brăila, cu 
care au fost încheiate contracte pentru asigurarea desfăSurării optime a pregătirii practice de specialitate. 
   
IX.2. ALTERNATIVE EDUCATIONALE 
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Informaţii preliminare 
În judeţul Brăila funcţionează două tipuri de alternative educaţionale de stat: Step by Step şi Waldorf. 
Activitatea în aceste alternative se desfăşoară la nivel preprimar şi primar  doar pe raza municipiului Brăila. 
Calitatea resurselor umane 
Personalul didactic este încadrat în conformitate cu legislaţia în vigoare, de către I.Ş.J. Brăila prin Compartimentul de 
selecţie, evidenţă, mobilitate şi promovare personal. 
La nivelul fiecărei alternative, sunt încadrate cadre didactice calificate, care au parcurs cursurile de abilitare în aplicarea 
alternativei educaţionale Step by Step, respectiv Waldorf.  
Cadrele didactice sunt încadrate conform specializării / specializărilor de pe diploma de licenţă / de absolvire. Numărul 
de ore pe săptămână se încadrează între limita minimă şi maximă din planul-cadru.Toate cadrele didactice din alternative 
au elaborat instrumentele de proiectare pe discipline de învăţământ.  
În ceea ce priveşte perfecţionarea prin activităţi metodice, la nivel preşcolar, se organizează cercul pedagogic al 
alternativelor educaţionale, iar la nivel primar, cadrele didactice participă la cercurile pedagogice conform distribuţiei la 
nivel judeţean.  
Specificul alternativelor este prezentat în cadrul întâlnirilor metodice la nivelul unităţilor de învăţământ sau judeţean, 
realiyându-se, astfel, un flux de informaţie necesar pentru a fi respectate standardele naţionale de calitate a actului 
educaţional. 
Nivel preprimar Step by Step  

Nr. 
Crt. Unitatea de învăţământ Nr. grupe în alternativa Step by 

Step / grădiniţă 
Nr. cadre 
didactice Nr. copii 

1 Grădiniţa cu program prelungit nr. 39 8 grupe program prelungit 17 195 

2 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 

(structura Grădiniţa cu program normal 
nr. 61) 

2 grupe - program normal 2 34 

3 
Grădiniţa cu program săptămânal nr. 49 
(structura Grădiniţa cu program normal 

nr. 19) 
2 grupe - program normal 2 35 

4 Grădiniţa cu program prelungit nr. 11 
4 grupe - program prelungit 8 160 

3 grupe - program normal 4 75 

5 
Şcoala Gimnazială " E. Teodororiu" 

(structura Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 33) 

4 grupe - program prelungit 8 168 

6 Grădiniţa cu program prelungit nr. 37 1 grupă - program prelungit 2 20 

7 Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 1 grupă - program normal 1 20 

8 Grădiniţa cu program prelungit nr. 30 

2 grupe - program prelungit 4 88 

4 grupe - program normal 4 60 

 TOTAL 31  55 855 
NIVEL PREPRIMAR WALDORF 

Nr. 
Crt. Unitatea de învăţământ Nr. grupe în 

alternativa Waldorf Nr. cadre didactice Nr. copii 

1. Şcoala Gimnazială    “ 
Al. I. Cuza” 2 2 40 

Nivel primar Step by Step 
Unitatea de învăţământ Nr. cadre didactice Nr. clase Nr.elevi 

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Brăila 4 2 40 

Şcoala gimnazială 
”Mihail Sadoveanu”, Brăila 2 1 20 

Şcoala Gimnazială “ Sf. Andrei”, Brăila 2 1 25 

TOTAL 8 4 85 
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Înscrierile copiilor în alternativele educaţionale sunt făcute pe bază de dosare în registrele speciale, în conformitate cu 
reglementările în vigoare. 
În cazul alternativei educaţionale Step by Step, atât la nivel preşcolar, cât şi la nivel primar, programa parcursă coincide 
cu curriculum naţional aprobat de M.E.N.  
Specific alternativei educaţionale „Step by Step” este lucrul pe centre de activitate. Cadrul didactic din acest sistem 
organizează parcurgerea conţinuturilor şi adaptează strategiile didactice pentru desfăşurarea activităţii pe grupe mici. 
Elevii dovedesc receptivitate la sistemul de învăţământ pe centre de interes şi rezultatele lor la învăţătură sunt pe măsură, 
ei reuşesc să citească, să scrie, să socotească, se descurcă în activitatea de grup. Evoluţia rezultatelor extraşcolare este 
dovedită şi de caietele de evaluare ale elevilor şi de mapele acestora 
Manualele şcolare utilizate în unitate sunt avizate de M.E.N. şi puse la dispoziţie de către Centrul de manuale aflat în 
subordinea I.Ş.J. Brăila.  
Alternativa Waldorf, având la bază pedagogia cu acelaşi nume, are note distinctive în abordarea conţinuturilor învăţării. 
Conform principiilor pedagogiei Waldorf, manualele şcolare sunt folosite selectiv, preferându-se utilizarea notiţelor 
profesorului şi a lucrărilor de referinţă din domeniile studiate. Fiecare elev posedă, pentru materiile de studiu, câte un 
caiet care are forma unui manual şi care cuprinde cunoştinţele esenţiale, observaţii, scheme, desene, notate de către elevii 
înşişi. 
III. Realizări    
În vederea popularizării specificului fiecărei alternative educaţionale dar şi pentru informarea corectă a  populaţiei, anual 
de deruleză  ”Săptămâna alternativelor educaţionale”, activitate care   a devenit o tradiţie.   
În 10 iunie 2014, s-a organizat la Grădiniţa cu program prelungit nr. 11, Conferinţa naţională “15 ani de alternativă 
educaţională Step by Step la Brăila”, ocazie cu care au fost readuse în atenţia comunităţii profesionale specificul 
alternativei educaţionale, realizările din domeniu, etc.   
 
X INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROGRAME DE COOPERARE ŞCOLARĂ EUROPEANĂ 
X.1 SITUAŢIA SOLICITĂRILOR DE FINANŢARE 
1.a.CANDIDATURI PROIECTE MULTILATERALE COMENIUS 2013-2014 
PRIMITE APROBATE REZERVE  RESPINSE INELIGIBILE 
TOTAL BRĂILA TOTAL BRĂILA  TOTAL  BRĂILA TOTAL  BRĂILA TOTAL BRĂILA 
1215 29 231 9 - - 893 15 91 4 
1.b.ȘCOLI CARE AU CONTINUAT FINANȚAREA  ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014 ,PROIECTE COMENIUS 
MULTILATERALE 
NR  
CRT 

INSTITUȚIA TITLU BUGET PERIOADA 
CONTRACTUALĂ 

1 Liceul Tehnologic 
‘Constantin Brancuși’ 

‘’LANDSCAPE AS A 
MIRROR" 

24000 
EURO 

August 2012- Iulie 2014 
 

2. Colegiul Național ‘Nicolae 
Bălcescu’ 
 

W.A.T.E.R. - WE ALL 
TREASURE ELEMENTS 
AND RESOURCES 

24000 
EURO 

2012 - 2014 

3 Școala Gimnazială Chiscani DAILY LIFE TROUGH ART 12000 
EURO 

01.08.2012- 31.07.2014 
 

4. Gradinița cu program 
prelungit nr. 2 

BRINGING UP GLOBAL 
CITIZEN 
 

15000  
EURO 

2012-2014 
 

5 Grădiniţa cu program 
prelungit nr.9 

EUROPE WITH OUR 
VOICES 

15000 
EURO 

2012-2014 

6. Grădinița cu program 
prelungit nr. 47 Brăila 

THE ART – A WORLD 
WITHOUT LIMITS 
 

15 000 
EURO 

2012-2014 
 

7. Palatul 
 copiilor 

ECO-LIVE TV 
 

24000 
EURO 

oct.2012- 
iunie 2014 

8. Școala Gimnazială 
‘I.L.CARAGIALE’ 
 

MY TOWN - A PIECE OF 
THE EUROPEAN PUZZLE 

24000 
EURO 

2012-2014 
 

9. Școala Gimnazială ‘SF. 
ANDREI’, Brăila 

WATER IN OUR LIFE 
 

24 000 
EURO 

2012-2014 
 

10 Școala Gimnazială 
VĂDENI 

EUROPE IN OUR SCHOOL 24 000 
EURO 

2012-2014 

11 Şcoala Gimnazială Romanu 
 

THE UNITED COLORS OF 
THE EUROPEAN NATURE 

2012-2014 
 

24000 
 

1.c.1.CANDIDATURI PROIECTE MULTILATERALE COMENIUS 2013-2015 
PRIMITE APROBATE REZERVE  RESPINSE 

TOTAL BRĂILA TOTAL BRĂILA  TOTAL  BRĂILA TOTAL  BRĂILA 
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1134 22 220 9 - - 914 13 
1.c2 ȘCOLI CE AU PRIMIT FINANȚARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014(PROIECTE MULTILATERALE 
COMENIUS) 
NR. 
CRT 

NUME INSTITUȚIE NR. 
REFERINȚĂ 

TITLU BUGET PERIOADA 
CONTRACTUALĂ  

1 CENTRUL ȘCOLAR 
PENTRU EDUCAȚIE 
INCLUSIVĂ 

13-PM-196-
BR-CZ 

C.A.R.E-CARE,  ACT  
AND RESPECT  FOR  
EARTH 

15000 
EURO 

2013-2015 

2. LICEUL TEORETIC 
M.SEBASTIAN 

13-PM-191-
BR-DE 

YOUNG EXPLORERS 
OF THE SEA 

24000 
EURO 

2013-2015 

3. ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 
ROMANU 

13-PM-182-
BR-TR 

DIFFERENT 
CLIMATES,  
DIFFERENT LIFES 

24000 
EURO 

2013-2015 

4. ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 
ECATERINA 
TEODOROIU 

13-PM-184-
BR-GR 

ACTIVE,SPORTIVE,HE
ALTHY EUROPEAN 
YOUTH TEAM 

24000 
EURO 

2013-2015 

5. LICEUL TEORETIC 
‘’CONSTANTIN 
ANGELESCU 
IANCA’’ 

13-PM-190-
BR-UK 

SPACE TED ‘S 
ADVENTURE 
AROUND EURNTUR 

24000 
EURO 

2013-2015 

6. LICEUL 
TEHNOLOGIC 
‘’GRIGORE MOISIL’’ 

13-PM-181-
BR-ES 

THE MYSTERY OF 
EUROPE-THE FILM 

15000 
EURO 

2013-2015 

7. ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 
ANTON PANN 

13-PM-79-BR-
RO 

 HEALTHY 
CHILDHOOD, 
BEAUTIFUL LIFE 

24 OOOO 
EUR 

2013-2015 

8. COLEGIUL 
ECONOMIC ION 
GHICA 

13-PM-195-
BR-DE 

HA PPINESS AND 
LUCK OF EUROPEAN 
YOUTH 

24000EU
RO 

2013-2015 

2.CANDIDATURI PROIECTE BILATERALE COMENIUS 2012-2013 
PRIMITE APROBATE REZERVE  RESPINSE INELIGIBILE 
TOTAL BRĂILA TOTAL BRĂILA  TOTAL  BRĂILA TOTAL  BRĂILA TOTAL BRĂILA 
152 - 20 - 5 - 110 - 5 - 
1.d.Parteneriate Grundtvig  
PROGRAMUL DE INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII - LIFELONG LEARNING, LLP 

1. e.SITUAȚIE  BURSE  DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERONALUL IMPLICAT ÎN EDUCAȚIA 
ȘCOLARĂ    AN ȘCOLAR 2013-2014 LA NIVELUL JUDETULUI  BRAILA 
  -COMENIUS, RUNDA 16 IANUARIE 2013 
TOTAL APROBAȚI RESPINȘI 
TOTAL BRĂILA TOTAL BRĂILA TOTAL BRĂILA 
875 13 411 7 464 6 
- COMENIUS,RUNDA  30 APRILIE 2013 
TOTAL APROBAȚI RESPINȘI 
TOTAL BRĂILA TOTAL BRĂILA TOTAL BRĂILA 
376 6 79 - 297 6 
-GRUNDTVIG, RUNDA 17 SEPTEMBRIE 2012 
TOTAL APROBAȚI RESPINȘI 
TOTAL BRĂILA TOTAL BRĂILA TOTAL BRĂILA 
159 2 39  - 120 2 
-GRUNDTVIG , runda 16 ianuarie 2013 
TOTAL APROBAȚI RESPINȘI 
TOTAL BRĂILA TOTAL BRĂILA TOTAL BRĂILA 
546 10 75 5  475  5 
-GRUNDTVIG, runda 30 aprilie 2013 
 TOTAL APROBAȚI RESPINȘI 
TOTAL BRĂILA TOTAL BRĂILA TOTAL BRĂILA 
295 3 34  1 261 2  
1.f.Situație vizite de studiu  
Total  candidaturi  Aprobati  Candidaturi  respinse  
Total  Brăila  Total  Braila  Total  Brăila  
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252 6 58 3 194 3 
 
X.b 
Incepand cu anul 2014 , programul de finantare a primit numele ERASMUS PLUS, un singur program integrat, cu 
posibilitate de aplicare doar institutionala,cu o singura data de selectie. 
 Situatie Erasmus+ la nivelul judetului, PROICTE DE MOBILITATE, actiunea cheie 1, K1. 
Total candidaturi Aprobati  Rezerve  
Total  Braila Total  Braila  Total  Braila  
512 19 175 1 99 2  
Proiect aprobat: 
NR. 
CRT 

NUME INSTITUȚIE NR. 
REFERINȚĂ 

TITLU BUGET PERIOADA 
CONTRACTUALĂ  

1 CASA CORPULUI 
DIDACTIC BRAILA 

2014-1-RO01-
KA104 - 001598 

DE LA DEBUT LA 
SUCCES 

6640 euro 2014-2015 

 Situatie ERASMUS+, ACTIUNEA CHEIE 2, K2-in desfasurare, rezultatele se vor afisa in august 2014 
X.2 PARTENERIATE COMENIUS  
EXEMPLE DE PROIECTE MULTILATERALE COMENIUS (2012-2014) 
1.PALATUL COPIILOR, ECO LIVE TV,  
PARTENERI: TURCIA,ROMÂNIA, GRECIA,BULGARIA,SPANIA 
Acest parteneriat se bazează pe dezvolatarea ideii de identitate europeneă printre partenerii de proiect, prin 
conştientizarea acestora asupra problemelor de ecologie, protecţia mediului, problemele ţărilor participante ( oraşe, zone), 
precum spaţiile verzi, resursele de apă, depozitarea deşeurilor, calitatea aerului, probleme cu care se confrunta toţi 
locuitorii de pe continentul nostru şi de pe planetă. Partenerii vor identifica problemele legate de mediu şi vor găsi soluţii 
personale şi pe plan local,întreaga muncă fiind valorificată pentru a ajunge la o acţiune de nivel european.  
Intenţionăm să stimulăm interesul elevilor noştrii asupra mediului, ecologiei, salvarea echilibrului natural, încălzirea 
globală, energia regenerabilă şi materialele reciclabile şi ca aceştia să conştiemtizeze că se poate face ceva pentru 
generaţiile viitoare. Elevii se vor implica activ în desfăşurarea activităţilor şi atingerea scopurilor incluse în program şi 
vor scrie în mod regulat rapoarte aasupra activităţilor. Vor conştientiza importanţa echilibrului natural prin realizarea de 
cercetări şi vor crea noi lucruri din materiale reciclabile.  
Cu ajutorul acestor activităţi elevii vor învăţa despre reciclare şi importanţa acesteia , contribuţia economică, cum să 
grupeze aceste materiale reciclabile şi cum să protejeze mediul. Acest parteneriat va dezvolata abilităţile de comunicare 
în limba engleză pentru toţi partenerii implicaţi. Toţi participanţii, elevii chiar şi profesorii vor dobândi abilităţii 
organizatorice, de conducere, planificarea unui proiect, abilităţi de comunicare, prezentare, de legătură interdisciplinară şi 
de a lucra într-un grup. Vom recunoaşte noi tehnici de cercetare şi ne vom preocupa de schimbul de experienţă 
internaţional.  
REZULTATE MĂSURABILE 
-Realizarea logoului proiectului(coordonatori echipele din Grecia si Turcia 
-Realizare macheta eco-tree 
-Expozitie foto 
-Realizare filme documentare 
-Expozitie obiecte reciclabile din sticla 
-Prezentari Power Point despre : probleme eco,energii regenerabile,colectare selectiva a deseurilor 
-Activitati dedicate zilei apei si a zilei mediului 
-Realizare panou Comenius 
-Realizare brosura de diseminare 
-Postare pe site-ul proiectului: www.comeniusecolivetv.com 
-Postare etwinning  
-Postere site-ul unitatii www.palatbraila.ro 
2. COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE BĂLCESCU, Proiect Multilateral Comenius W.A.T.E.R. –We all treasure 
elements and resources,  
PARTENERI-YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ, Bursa, Turcia, GYMNASIO SYKEON, Thesaloniki, 
Grecia, Lycée Prieur de la Côte d'Or, Auxonne, Franţa, Escola Secundária de Vouzela, Vouzela, Portugalia, 
Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac,  Đurđevac, Croaţia 
Viaţa pe pamânt depinde de apă şi gestionarea neeficientă  a resurselor  pune în pericol balanţa ecologică şi calitatea 
vieţii. În cadrul general pentru educaţia ecologică, educaţia  asupra calităţii apei devine  relevantă şi  totodată importantă 
pentru profesori  din toata lumea, ce tinde să furnizeze un context care le permite să le formeze elevilor un comportament 
responsabil din punctul de vedere al resurselor de apa. Conform unor cercetări recente, sursele apei proaspete, nu sunt 
atât de bogate precum se credea, nu trebuie folosite pentru orice  şi chiar dacă este o resursă care poate fi reinnoita nu 
este de ajuns pentru a asigura cererile populaţiei în creştere ceea ce îndeamnă oamenii către o informare a societatii 
pentru economisirea apei. 
În scopul de a răspunde nevoilor lumii în rapidă mişcare, şcoala are nevoie să dezvolte un întreg sistem de competenţe în 
rândul tinerilor. Proiectul, care cel mai probabil va începe în 2012 va acompania elevii în a descoperii valoarea apei şi 
pentru a cauta mici/mari soluţii pentru a îmbunătăţii relaţia noastră individuală şi colectivă cu acest fond preţios. Credem 
că o asemenea temă actuală poate fi tratată în moduri foarte eficiente la clasă printr-un schimb activ cu alte clase din alte 
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ţări unde ar putea fi situaţii cu deficienţe de apă, provocând tinerii să facă o evaluare a risipei acasă, la şcoală sau în 
cartier. Aceasta este o provocare educaţională care tinde a crea o atitudine către apa care era odata considerată o sursă 
inepuizabilă care totuşi se diminuează în cantitate şi calitate. 
Plănuim să ne îndeplim obiectivul general al proiectului de a publica un ziar şi o brosura online care conţine toate 
materialele produse de fiecare şcoală (muncă individuală), un logo al proiectului, o broşură turistică, o versiune pe CD-
ROM a broşurii, poezii-cântece-lucrări de artă-benzi desenate despre apa, website-ul proiectului (muncă în echipă). 
Obiective 
În cadrul activităţilor desfăşurate în timpul proiectului dorim: 
- să canalizăm activităţile educaţionale în scopul dezvoltării personale a elevilor, pentru a facilita un dialog activ nu doar 
între elevi, dar şi între cadre didactice; 
-să iniţiem mai multe activităţi commune şi de asemenea să folosim practici bune de la colegii europeni; 
-să promovăm dialogul şi cooperarea transnaţională ce vor creşte şi întări dimensiunea europeană în educaţie şi cultură.  
-vom sensibiliza constiinţa publică  spre economisirea  apei şi vom cerceta toate opţiunile pentru a avea ape filtrate ei 
purificate; 
-vom aplica constant un mod de abordare curriculară dată de complexiatatea temei. Vom considera o multitudine de 
materii incluse în dezvoltarea temelor ca : biologia, geografie, limbi straine, limba romana, istorie. 
-  să dezvoltăm capacităţi de redactare şi de publicare prin lucrul la ziar; 
- să adresăm probleme ca: acccesul către cultura, programe educationale, curricula, cercetare activă, apa ca resursă 
economică, engleza ca  limbă straină de lucru a proiectului, acces catre  ICT, îmbunătăţirea creativităţii elevilor, 
cooperare internaţională, limbă şi ştiinţă, cetăţenie activă, resurse de învăţământ, noi tehnologii, rezultate la şcoală, 
calitate şi îmbunătăţire în educaţie, interacţiune culturală.  
-să împărtaşim  exemple de bună practică ; 
Vom dezvolta o serie de competenţe metodologice a activitatilor şcolare, un mod de abordare curricular, comunicare, 
 evaluare şi   diseminare. 
Rezultate măsurabile 
Lecţii de chimie derulate şi filmate în toate cele trei vizite de proiect – România, Portugalia, Turcia (materialele în curs 
de prelucrare în vederea postării pe website, imagini deja postate) 
Planuri de lecţie în curs de colectare (termen noiembrie 2013 cu prilejul mobilităţii din Franţa) 
Website: www.cnnb.ro/water  
Produse intermediare/finale 
Harta apelor din zonele noastre – termen octombrie 2012 – publicata pe website  
http://www.cnnb.ro/water/index.php/results-and-outcomes/9-romania/26-waters-in-our-areas-water-maps  
Broşura turistica – termen decembrie 2012 – publicat pe website şi în format tipărit 
http://www.cnnb.ro/water/images/date/water%20booklet.pdf 
Cantece, poezii caricaturi despre apa – termen februarie 2013  
http://www.cnnb.ro/water/index.php/results-and-outcomes/2-uncategorised/41-poems-songs-artworks-comic-strips-
about-water 
Ziarul proiectului - publicat pe website 
http://www.cnnb.ro/water/images/date/Newspaper.pdf 
http://www.cnnb.ro/water/images/date/impresions.pdf 
Prezentarea şcolilor şi a zonelor din care provin - termen noiembrie 2012 – publicat pe website  
http://www.cnnb.ro/water/index.php/results-and-outcomes/2-uncategorised/46-ours-schools 
http://www.cnnb.ro/water/index.php/results-and-outcomes/2-uncategorised/45-our-region 
Logo - termen mai 2013 – publicat pe website 
http://www.cnnb.ro/water/index.php/results-and-outcomes/2-uncategorised/48-logo 
Analiza calităţii apei -  termen aprilie 2013 – publicat pe website 
http://www.cnnb.ro/water/index.php/results-and-outcomes/11-turcia/67-water-analysis 
O zi in viata unei picaturi – termen noiembrie 2013 
Utilizarea apei acasă – Film – termen noiembrie 2013 
Masurarea debitului unui râu – termen martie 2014 
Facts cormer – săptămâna apei – termen aprilie 2014 
Mituri şi tradiţii despre apă – termen mai 2014 
Acoperire in mass media 
http://www.obiectivbr.ro/elevii-de-la-balcescu-sunt-preocupati-de-redescoperirea-naturii_id74137 
reportaj televizat Realitatea Brăila - Galaţi  
Metode de evaluare 
Chestionare de evaluare a fiecărei mobilităţi 
Chestionare de evaluare a primului an de proiect 
Diseminarea activităţilor în cadrul echipei de proiect şi în colectivul didactic al colegiului 
3.GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 BRĂILA ROMÂNIA, 
PARTENERI: 
1. C.E.I.P. SANTA BÁRBARA     CÓRDOBA    ES - SPAIN  
2. I Circolo Didattico “Renato Moro”   Taranto    IT - ITALY 
3. FATIH ALIYE MUDERRIS PRIMARY SCHOOL    HATAY     TR - TURKEY    
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4. Zespół Szkół Nr 1  Elblag   PL - POLAND 
5. DIMOTIKO SXOLEIO PETEINOY - PRIMARY SCHOOL OF PETINOS ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΕΙΝΟΥ 
    Xanthi    EL - GREECE 
6. Szegedi Korai Fejlesztő, Gondozó, Integrációs és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ   Szeged   HU – 
HUNGARY 
Proiectul încearcă să îmbunătățească limba engleză și să  stimuleze motivația elevilor să înveţe această limbă.Vrem să 
înveţe  din  aproape din aproape,cultura autohtonă și apoi să cunoască și să înțeleagă asemănările și diferențele culturii 
altor țări. Ni se pare a fi foarte important crearea unui blog comun pentru a fi o modalitate eficientă de comunicare între 
elevi şi profesori implicaţi în  proiect, un punct de întâlnire,de  comunicare chiar şi după finalizarea proiectului. 
Elevii pot studia propria moştenire culturală,apoi cea a ţărilor implicate în proiect, pot  compara şi învăța unii de la alții. 
Profesorii pot  dezvolta diferite metode noi de predare, care să  facă elevii mai responsabili și dornici să învețe, pot   face 
schimb de materiale didactice, metode și experiențe din țările implicate. 
Proiectul are patru părți:  
"Cu vocea proprie": activităţi în familie, excursii, petrecerea timpului liber în familie. 
"Vocea  orașului meu"( legende, tradiții și monumente ale orașului nostru și din orașele ţărilor integrante ale proiectului). 
"Vocea  țării mele"( folclor, cântece leagăn, muzicieni, etc). 
"Cu vocea tinerilor".Se va realiza  un imn şi un blog comun pentru participanții țărilor partenere. 
Blog-ul va conţine: 
-Rezultatele de la evaluarea proiectului. 
- Rapoarte de la elevii care au avut experiențe în călătorie prin proiect. 
-Impresii ale persoanelor cu privire la modul de derulare a  proiectulu, comunicările de presă. 
SCOP: 
- promovarea dialogului cultural ca instrument al dobândirii de cunoştinţe şi aptitudini necesare fiecărui individ, pentru a 
deveni adevărat cetăţean european; 
- antrenarea copiilor, elevilor şi a cadrelor didactice într-un exerciţiu democratic de dezvoltare a unor capacităţi de 
relaţionare transeuropeană bazată pe valori comune, respect faţă diversitatea culturală; 
- dezvoltarea colaborării educaţionale europene prin diverse modalităţi, care să ajute la constituirea unor  elementele 
fundamentale în conturarea profilului cetăţeanului european; 
- promovarea conştiinţei interculturale; 
- învăţarea  limbilor moderne şi dezvoltarea profesională a tuturor participanţilor; 
- promovarea valorilor  europene şi integrarea  valorilor româneşti in context european; 
- colaborarea cadrelor didactice şi a  copiilor din Europa; 
-utilizarea şi îmbunătăţirea nivelului limbii engleze; 
 OBIECTIVE: 
-desfăşurarea unor activităţi împreună, închegarea unor relaţii de prietenie şi promovarea schimbului de experienţă 
interculturală, asigurând calitatea în actul educaţional; 
-cunoaşterea şi înţelegerea propriei culturi, istorii, tradiţii dar şi a altor popoare europene în  scopul realizării unităţii 
europene în şi prin diversitate; 
-conştientizarea apartenenţei geografice dar şi socio –culturale la Europa ; 
-stimularea initiaţivei copiilor prin descoperirea de informaţii despre   statele membre; 
-cunoaşterea valorii moştenirii culturale unice de către copii,tineret şi rolul acestora  în Europa modernă; 
-dezvoltarea tradiţiei în contemporaneitate, valorificarea ei în viaţa socială şi culturală; 
-educarea interesului pentru activităţile multiculturale, în spiritul respectului faţă de diversitate; 
-dezvoltarea sentimentelor de prietenie  între copii din diverse ţări şi colaborare între copii şi cadre didactice din întrega 
Europă; 
-realizarea unui blog comun pentru toți participanții ca mijloc  de comunicarea a experienţelor elevilor  și profesorilor; 
-implicarea familiilor elevilor în acţiunile derulate în proiect; 
-stimularea gustului pentru lectură; 
- stimularea interesului pentru  a şti mai multe despre scriitorii,compozitorii români dar şi despre cei din spaţiul european; 
-dezvoltarea creativităţii verbale, artistice a  elevilor; 
BENEFICIILE  PENTRU COPII: 
- cunoaşterea lumii europene ; 
- cunoaşterea şi înţelegerea diferenţelor culturale ; 
- familiarizarea cu activităţi multiculturale şi educative în spiritul respectului faţă de diversitate; 
- formarea deprinderilor  de a-şi exprima propriile opinii; 
- recunoaşterea  şi acceptarea   diversităţii culturale; 
- familiarizarea cu Internetul ; 
- identificarea şi înţelegerea propriei culturi; 
- identificarea şi înţelegerea asemănărilor şi deosebirilor dintre culturile ţărilor europene;  
- conştientizarea  dimensiunii europene în educaţie; 
-socializarea copiilor, cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate şi educarea abilităţii de a intra în 
relaţie cu ceilalţi , cât şi integrarea cu succes în societate ca cetăţean cunoscător al moştenirii culturale şi istorice; 
- familiarizarea copiilor cu o societate deschisă, democratică în care ideile “nu au vârstă”;  
-stabilirea de relaţii de prietenie între copiii din spaţiul european, între cadrele didactice; 
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 BENEFICIILE PENTRU CADRE DIDACTICE: 
-dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
-libertatea de exprimare a gândurilor şi opiniilor personale; 
-deschidere pentru practicarea atitudinilor şi comportamentelor democratice;  
 -realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice din spaţiul european; 
 -stimularea inovaţiei în ceea ce priveşte metodele,strategii aplicate în activităţi 
Rezultate măsurabile : 
-Cd-uri cu filmuleţe din timpul activităţilor derulate 
-CD-uri cu ppt din timpul acţiunilor  
-postare pe blogul ,,Europe with our voice” 
-postare pe facebook ,,Europe with our voice” 
Produse intermediare: 
-CD –uri  cu filmuleţe din serbări de  la sărbătorile de Moş Nicolae, Moş Crăciun, Mărţişor, din bucătăria copiilor, 
aspecte din viaţa copiilor – ,,Întâmpinarea sărbătorilor de Crăciun”  
-CD-uri cu ppt ale acţiunilor derulate; 
-expoziţii cu tema ,,Familia mea”, Mama mea”, ,,Flori pentru mama”,Eu şi familia mea”; 
-albume cu fotografii ale copiilor şi familiilor lor ( aspecte din viaţa lor ,hobby,petrecerea timpului liber); 
-panouri  ale fiecărei ţări participante în proiect; 
-panoul ,,Europa cu vocea noastră”; 
-postere realizate de copii despre,, Casa cu stafii”; 
- cărţi realizate de copii cu legenda,,Casa cu stafii”; 
-cărţi  realizate de preşcolari cu legenda ,,Romulus şi Remus” 
-cărţi cu diferite legende româneşti; 
Acoperire în mass media: 
http://brailachirei.wordpress.com/2013/02/26/vizita-in-grecia-cu-gradinita-nr-9-braila-in-proiect-multilateral-comenius/ 
http://brailachirei.wordpress.com/2012/11/20/gradinita-nr-9-braila-vizita-comenius-la-spania/ 
Activităţi de diseminare concrete: 
Activitate de diseminare  în cadrul instituţiei cadrelor didactice şi preşcolarilor, părinţilor ;  
Activitate de diseminare  în cadrul cercului pedagogic  al educatoarelor; 
Activitate de diseminare în cadrul altor instituţii şcolare; 
Activitate de diseminare în cadrul cursului „Profesor pentru Europa”  
Activitate de diseminare în multilaterale2012@yahoogroups.com 
METODE DE EVALUARE 
Dialoguri 
Chestionare 
Rapoarte de activitate 
Analiza modului de implicare a educatoarelor,copiilor şi părinţilor derularea proiectului. 
Diseminarea experienţei pozitive. 
C.D.-uri cu serbări specifice diferitelor evenimente şi tradiţii: Crăciun, Anul nou,  Mărţişorul, Sărbătorile de Paşti.,cu 
diferite activităţi. 
 Toate proiectele din judet au fosr monitorizate conform urmatoarelor surse  de informare: 
1. Verificarea portofoliului proiectului (documente privind activitatea achipei de proiect, documente privind 
comunicarea in cadrul parteneriatului ,plan de activitati,documente privind comunicarea in cadrul parteneriatului ,plan de 
activitati , documente privind realizarea mobilitatilor ,raport intermediar dupa primul an de proiect,plan de diseminare 
,informari privind activitatile desfasurate ,metode si instrumente de evaluare, autoevaluare,activitati de diseminare etc). 
2. Verificarea panoului cu informatii privind activitatile cu caracter european din scoala. 
3. Asistenta la activitatile prevazute in planul de activitati. 
4. Aplicarea de chestionare cu directorul scolii,responsabilul cu proiecte europene din scoala,profesorii,elevii. 
Aspectele vizate au fost urmatoarele : 
1. Informare şi comunicare 
2. Gradul de realizare a obiectivelor proiectelor 
3.  Implementarea proiectelor –gradul de realizare a activitatilor planificate 
4.  Impactul proiectului asupra elevilor 
5. Impactul asupra profesorilor 
6. Impactul asupra instituţiei 
7.  Mobilităţi-mod de derulare, conformitate cu regulile, selectie 
8.  Produsele finale-gradul de realizare  
9.  Evaluare-metode si instrumente aplicate 
10.  Diseminare-activitati derulate  
11. Implicarea autoritatilor locale-sprijin, finantare  
12.  Perspective (de finalizare cu succes, de continuare in viitor cu alt proiect, etc.) 
Instrumentele utilizate au fost urmatoarele : 
• Chestionarele privind implicarea coordonatorului in derularea proiectelor scolare Comenius(F-280) 
• Chestionarele tip privind implicarea directorului in proiectele scolare Comenius(F-281) 
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• Chestionarele tip adresate cadrelor didactice din scoala  
• Chestionarele tip privind  implicarea elevilor elevilor in proiecte scolare Comenius (F-282) 
• Ghidul de verificare Comenius (F-283) 
• Observatia directa si indirecta 
• interviuri 
A.Informare şi comunicare: 
a.toate proiectele sunt bine structurate și implementate în școlile respective.în cadrul echipelor de proiect comunicarea se 
face corespunzator, toți coordonatorii țin legatura cu partenerii prin email și telefon,fax, site-uri de socializare, în școli se 
comunică bine în general cu managementul școlii.Exista mai multe locuri amenajate in scoli unde sunt expuse materiale 
referitoare la derularea unor activitati europene(panouri informative in scoli ,cabinete de integrare europeana,cabinete de 
documentare si informare ,Sali de clasa amenajate. 
b.exista si alte modalitati de informare cu privire la derularea unor activitati sau programme cu finantare),sesiunide 
informare /formare interna la nivelul scolii,reviste , pliante ,paginile web, etwinning ,sesiuni de informare si reuniuni 
tematice, conferinta organizate de ISJ Braila,CCD.. 
c.exista o foarte buna comunicare si schimb de informatii intre institutiile implicate in proiecte,schimbul de informatii se 
realizeaza regulat . 
d.exista o foarte buna comunicare si schimb de informatii la nivelul echipelor de proiect din scoli. 
e.exista o foarte buna comunicare intre echipele de proiect si directorii scolilor ,acestia fac parte din echipele de proiect 
sau sunt chiar coordonatori. 
f.exista o buna comunicare intre echipele de proiect si comunitatea locala ,in special cu parintii si primariile, consiliile 
locale. 
g.documentele relevante referitoare la informare si comunicare (everbale )sunt arhivate si pot fi consul-mail,fax-
uri,scrisori,procese verbale si pot fi consultate. 
h.rapoartele de activitate sunt cunoscute de colegii din scoala, de sefii de catedra,exista documentele de mobilitate 
EUROPASS(obligatie contractuala). 
B.Gradul de realizare a obiectivelor proiectelor:Toate proiectele din județ respectă obiectivele propuse original în 
formularul de candidatură.S-a urmarit realizarea obiectivelor prin evaluările periodice,evaluări la finalul vizitelor de 
mobilitate.  
Obiectivele sunt urmarite pe parcursul derularii proiectului  sunt in conformitate cu cele declarate in formularul de 
candidatura , sunt urmarite si cunoscute in scoala ,vizibile la punctele de informare .Cateva unitati scolare vor lucra mai 
mult la elaborarea unei strategii de evaluare a gradului de atingere a obiectivelor. 
C. Implementarea proiectelor –gradul de realizare a activitaților planificate.Activitățile au fost planificate în acord cu 
aplicația,se desfașoară în timpul orelor  de curs sau ca activitați extracurriculare.Unele școli au realizat programme 
artistice cu diverse teme , precum și expoziții tematice.Activitățile au caracter interdisciplinar , arta si literatură, muzică si 
engleză,geografie si engleză,ITC.Exista decizii asupra selectarii echipelor de proiect in toate scolile. 
Exista un plan de activitati stabilit de comun acord la nivelul parteneriatelor. 
Activitatile stabilite se desfasoara in timpul orelor ,dar si in afara acestora. 
Exista procese verbale ale intalnirilor . 
D. Impactul proiectului asupra elevilor: 
Elevii își îmbunătățesc cunoștințele despre protecția mediului (reciclare, ecologie, influența mediului asupra zonei locuite 
), cultura,istoria și tradițiile țărilor participante la proiect ; despre geografie, locuri de interes turistic sau cu semnificație 
in istoria țării respective;  
a.elevii sunt expuși la un sistem de diferit învățământ diferit de al lor, prin participarea la ore; 
b.experimentează un nou mod de viață, prin integrarea în familiile gazdă 
c.învață despre importanța parteneriatelor Comenius 
d. își dezvoltă spiritul de echipă, de inițiativă, dezvoltarea competențelor cheie, creativitatea ; 
e. iși dezvoltă abilitățile lingivistice, nu doar in limbi uzuale, ci și mai puțin vorbite (turcă,poloneză, irlandeză,daneza) 
 își exersează și îmbunătățesc abilitățile de lucru pe calculator (învață sa facă prezentări power point, filme, etc.) 
 f.elevii vor  interacţiona eficient şi adecvat în situaţii interculturale,  
 g.sa recunoasca  şi sa  gestioneze eficient emotiile, sa dezvolta grija şi preocuparea pentru alţii, să stabilească relaţii 
pozitive, sa ia decizii responsabile si sa faca faţă situaţiilor dificile, constructiv şi etic, demonstrând înţelegere,  respect 
pentru diversitate în timp ce o provocare şi reducerea prejudecăţi, stereotipuri şi discriminare 
h. Proiectarea activităţilor proiectelor  şi realizarea acestora va creşte motivaţia elevilor pentru şcoală şi capacitatea lor de 
a lucra în echipă. 
i.Va creste încrederea în sine, stima de sine și încrederea în abilitățile lor 
j.Au o mai bună înțelegere a comunităților și a țărilor lor 
k.Se vor  îmbunătăți abilitățile de comunicare intr-o limbă straina 
E.Impactul asupra profesorilor: 
a. Își îmbunătățesc abilitățile de comunicare in limbi străine și sunt motivați în a învăța altă limbă 
b. Își dezvoltă spiritul de echipă, devin mai toleranți 
c. își îmbunătățesc abilitățile de lucru pe calculator 
d. în funcție de aria proiectului, își dezvoltă noi strategii, tehnici de predare, folosirea materialelor de lucru in 
moduri diferite și inovative . 
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e. prin contactul direct cu alt sistem de învățământ, prin participarea la ore și schimbul de experiență cu profesori 
de aceeași materie sau care predau obiecte diferite, profesorii direct participanți își lărgesc orizontul; ceilalți profesori din 
instituție beneficiază de asemenea de experiența colegilor, prin implicare în echipa la nivelul instituției,prin procesul de 
diseminare  
f. sunt stimulați să inițieze ei înșiși parteneriate Comenius, daca nu sunt deja coordonatori de proiect ;  
g. devin motivati sa aplice pentru burse individuale pentru a experimenta alte metode de predare, a -și îmbogati 
cunostințele în domeniul pe care îl predau, a avea contact cu alte culturi ; a cunoaște profesori din alte țari europene, ceea 
ce contribuie la un schimb de bune practici și de experiența productive, nu numai prin compararea sistemelor de educatie, 
ci și prin abordarea detaliată  a diferite chestiuni . 
 h.sunt implicați in activitați ce au  caracter interdisciplinar , arta si literatura, muzica si engleză,geografie si engleză. 
i Schimbarea rolului profesorului de la instructor la consilier și partener de cercetare 
jInteresul de a împărtăși și discuta despre experiențele de predare și despre diverse metodologii cu profesori din alte țări 
kBună cunoaștere a sistemelor și societăților europene de învățământ 
l Capacitate sporita de a consolida dimensiunea europeană în predarea lor 
F.Impactul asupra instituţiei :  
-un mare beneficiu il vor avea sistemul administrativ al scolilor care cu siguranta isi vor adauga noi metode de abordare a 
managementului la lista de oportunitati. 
-toate tehnicile si abordarile folosite de catre elevi si profesori deopotriva vor fi implementate si in alte scoli din oras. 
-toate institutiile implicate in acest proiect  vor fi un bun exemplu de cooperare europeana. De asemenea, ele vor actiona 
pt. aceeasi tinta si vor incuraja actiunile viitoare. Scolile, institutiile si organizatiile din aceeasi regiune vor fi gata sa 
inceapa noi proiecte. 
-profesorii vor intreprinde un studiu care acopera aproape toata Europa prin colectarea de date despre educatia in lb. str. 
din 9 tari(proiectulRegio)  
-  construirea  relației de parteneriat "profesor-părinte", să activăm interesul și participarea părinților în activitățile 
proiectului îmbunătățirea metodelor de predare - învățare prin schimb de experiența 
-consolidarea relațiilor școlii cu comunitatea locala , prin includerea comunității în activitățile proiectului 
-posibilitatea de a lucra într- o dimensiune europeană 
-folosirea rezultatelor proiectului pentru activitatea scolara prezenta și viitoare  
- consolidarea parteneriatului școală-comunitate prin crearea unui cadru unitar de a experimenta și de a valorifica 
competențele transversale intiativelor 
- creșterea prestigiului școlii la nivel local, național și la nivel european de exemple de bune practici generate de proiect. 
-proiectele au contribuit in mare masura la cresterea initiativelor in organizarea si participarea la activitati care 
promoveaza cooperarea europeana ,CDS –uri cu tematica europeana. 
-au fost create si adoptate noi metode de predare : arte, folosirea materialelor, aplicarea metodelor la clasa. 
G.Mobilităţi-mod de derulare, conformitate cu regulile, selectie  
-toate proiectele monitorizate au realizat un numar mai mare de mobilitati decat cel propus initial . 
 -elevii au fost selectati conform unor criterii bine stabilite,unele scoli organizand preselectie in concordanta cu interesul 
elevilor de a participa la proiect. 
- institutiile monitorizate  au decizii de constituire a echipei de profesori si de numire a coordonatorului. 
-in institutiile prescolare si centrul de educatie inclusiva nu participa elevii. 
-nu au fost implicati in mobilitati profesor sau elevi cu dizabilitati, dor de la o scoala un elev de etinie rroma. 
H.Produsele finale-gradul de realizare 
 –produsele finale sunt corect realizate,respecta graficul propus, sunt produse individuale, sau colective; 
- toate proiectele au inceput implementare proiectelor asemanator: prezentarea proiectului în școala - Consiliul 
Profesoral, clase de elevi, ședințele cu părinții, realizarea unui panou permanent cu informații despre proiect; 
-produse intermediare,primul an de proiect:mascota proietului; website-ul proiectului;  albume foto ”My friends”; Studiu 
de cercetare; e-BIO Blog VILLAGE; Portofoliul elevilor 
-produse finale:exemplificari: Expozitie foto,-Realizare filme documentare,-Expozitie obiecte reciclabile din sticla,-
Prezentari Power Point despre : probleme eco,energii regenerabile,colectare selectiva a deseurilor,-Activitati dedicate 
zilei apei si a zilei mediului,-Realizare panou Comenius,-Postare etwinning ,Postere site-ul unitatii, portofolii 
pedagogice tematice; CD de prezentare a regiunilor / ţărilor partenere în proiect; CD de prezentare a celor doi poeţi 
studiaţi în cadrul proiectului;albume foto;eseuri / traduceri / articole de presă; mini-film realizat în comun de partenerii în 
proiect; Hărţi și machete cu cele mai reprezentative mănăstiri care şi-au adus contribuţia la conservarea şi răspândirea 
lucrărilor scrise (manuscriselor) ( aprilie 2013);Imnul proiectului postat pe site şi care va fi interpretat de către elevi la 
fiecare reuniune a proiectului, începând cu cea din Turcia (martie-aprilie 2013 Harta apelor din zonele noastre  – 
publicata pe website,broşura turistica – termen decembrie 2012 – publicat pe website şi în format tipărit,cantece, poezii 
caricaturi despre apa-http://www.cnnb.ro/water/index.php/results-and-outcomes/2-uncategorised/41-poems-songs-
artworks-comic-strips-about-water,ziarul proiectului - publicat pe website 
http://www.cnnb.ro/water/images/date/Newspaper.pdf,http://www.cnnb.ro/water/images/date/impresions.pdf 
Logo - termen mai 2013 – publicat pe website-http://www.cnnb.ro/water/index.php/results-and-outcomes/2-
uncategorised/48-logo 
I. Evaluare-metode si instrumente aplicate-s-au aplicat metoda chestionarului, rapoarte de activitate,informari,formulare 
feedback forms,quizes . 
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De asemenea prezentam si metode de evaluare interne, specifice tematicii fiecarui proiect :Progresul realizat de catre 
elevi in dezvoltarea deprinderilor lingvistice de vocabular,citire si scriere si mai ales, comunicarea orala se vor evalua in 
cadrul orelor de limba engleza. 
In continuare, unele proiecte au avut ca focus organizarea unei echipe,creatiile lingvistice-poezii si compuneri, desenele 
si obiectele create de elevi constituie o metoda de evaluare a deprinderilor lingvistice si artistice.Activitatile in aer liber : 
plantarea florilor, drumetiile, organizarea de mini ferme – constituie o metoda de evaluare a deprinderilor de observare si 
de munca in echipa. 
Unul din obiectivele proiectelor in general (pentru Braila)fost ca elevilor sa le fie insuflate dragostea si respectul fata de 
natura si mediul inconjurator si urmarile acestui fapt vor fi increderea de sine, mandria si prietenia care se formeaza in 
urma cooperarii dintre elevi. 
Celelalte produse – fotografii, chestionare, rapoarte, filmari, suveniruri, vor fi prezentate pe pagina web a proiectului, in 
scoala, in intalnirile cu parintii si comunitatea locala, astfel incat toate proiectele vor  avea un feed-back continuu in 
timpul si in urma derularii proiectului. 
J. Diseminare-activitati derulate –activitatile de diseminare sunt bogate in reprezentare :articole in presa 
locala,televiziune locală, activitate la cercul pedagogic,activitate in consiliul profesoral, consfătuiri,conferință,activitati 
de prezentare ale proiectului- Europe Direct Brăila pe 25.06.2013 in cadrul cursului « Profesor pentru Europa », 
organizarea coltului Comenius in scoli; activitate  în cadrul cercului pedagogic al educatoarelor ; la concursul judetean : 
“Made for Europe’’,wesite-uri de proiect,forumuri,postări You tube. 
-exista modalitati de asigurare a  stagiului si a activitatilor de diseminare si valorizare desfasurate in spatii tranzitate de 
elevi ,profesori,parinti,colaboratori,stagiile sunt cunoscute la nivel local. 
K.Implicarea autoritatilor locale-sprijin, finantare :acordat prin materiale support, in general autoritatile participa la 
deschiderea lucrarilor proiectului, si la o intalnire de lucru proiect,sprijinul e acordat prin materiale promotionale suport 
despre zona respectiva ; 
L.Perspective (de finalizare cu succes, de continuare in viitor cu alt proiect, etc.)Toate proiectele din judetul Braila au 
perspective de finalizare cu succes , de a folosi noile contacte spre initierea unor noi parteneriate. Se remarca gradul de 
conștientizare cu privire la posibilitățile pe care le ofera acest nou parteneriat internațional și, dacă este posibil, o 
comunicare activă de a menține aceste noi contacte.S-au facut  pasi importanticătre o rețea europeană de instituții 
extrașcolare.S-au implicat parintii in viata scolii,implicarea părinților în schimb european prin invățarea despre cultura 
unor țări străine europene (cunosc oameni din alte tari în timpul mobilităților ,învățând din experiența copiilor lor în 
străinătate; gazduiesc elevi din alte tari europene) 
PROIECT COMENIUS REGIO  
NR.CR
T 

NUME INSTITUȚIE NR. 
REFERINȚĂ 

TITLU BUGET PERIOADA 
CONTRACT
UALĂ 

1 
 
 

BENEFICIAR:Inspectoratul 
Școlar Judeţean Brăila ,Brăila 
PARTENERI: Parteneri Regio 2 - 
România : Universitatea 
”Constantin Brâncoveanu”, 
Colegiul Național ”Gh. Munteanu 
Murgoci”, Școala cu clasele I-VIII 
Tichilești și Centru Cultural 
Comunitar ”Anton Pann” 
Parteneri Regio 1- Karabük İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenișehir 
İlköğrertim Okulu, Özel TED 
Karabük Koleji Vakfı Okulları și 
Amerikan Kültür Derneği 

12-PR-05-BR-
TR 
 

“New 
approaches to 
foreign 
language 
teaching in 
Turkey and 
Romania” 
 

34.850 
euro 

 2012-2014 

X.3 COMPETIȚII ȘI CONCURSURI CU TEMATICĂ EUROPEANĂ  
1. Concursul Naţional "Made for Europe" ediţia a VII-a, concurs din calendarul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului si Sportului. 
Concurs iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi organizat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului în scopul valorizării şi promovării experienţelor pozitive în derularea proiectelor finanţate prin 
programele comunitare. Concursul s-a desfăşurat în două etape: la nivel judeţean şi la nivel naţional.  
Faza judeţeană 
Acţiunea s-a desfăşurat pe 21 martie 2014 la Inspectoratul Scolar Judetean Brăila şi a constat în prezentarea produsului / 
produselor finale de către un echipaj de copii din fiecare unitate şcolară candidată, însoţit de o prezentare generală a 
unităţii de învăţământ şi de un rezumat al proiectului. 
Etapa judeteana  martie 2013 
NR CRT. SCOALA PRODUS 
1 Scoala Gimnaziala ‘ANTON PANN’ ,produs-MASCOTA OCTUPUS 
2 Colegiul National’N.BALCESCU’ ,produs-Home water use,films 
3 Gradinita cu program prelungit nr.2 Contract cu pamantul 
Povestiri Eco-Solitare ,carte ,dvd ‘Rauri si plante’ 
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4 Scoala Gimnaziala Silistea  Healty life style 
5 Scoala Gimnaziala ‘Ion Luca Caragiale’ Puzzle poster  
6 Scoala Gimnaziala ‘Aurel VLAICU’ Web site 
7 Scoala Gimnaziala Chiscani-Gradinita  Obiecte din lut 
8. Palatul Copiilor Obiect material reciclabil 
9 Scoala Romanu Dictionar  
10 Scoala Ecaterina Teodoroiu Prezentare ppt 
11 Liceul teoretic’M.Sebastian’ Prezentare   
12 C.C.D. Braila – BOTH – prezentare Site, E-book 
ETAPA NAȚIONALĂ 
Echipaje calificate –faza nationala, MADE FOR Europe,Braov, 2014 
1.Scoala Gimnaziala, ‘I.L.CARAGIALE’-PUZZLE POSTER 
2.Gradinita cu program prelungit nr.2, joc  
Premii -2.Gradinita cu program prelungit nr.2, joc, premiul al II lea , faza nationala 
2. Competiția  Școală Europeană  se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt 
implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale și constă în evaluarea calității și 
coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile 
derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii. 
Odată obţinut, certificatul ”Școală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani,după care şcoala trebuie să 
candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut.Certificarea școlilor cu titlul ”Școală Europeană” le conferă 
recunoștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale. 
Județul Brăila a participat la competiție prin Grădinița cu program prelungit nr .2 care a obținut prestigiosul titlu, pe 
locul 52 din 127 de participanti dintre care doar 65 au obținut titlul. 
3. Concursul Național „Tinerii dezbat” are drept scop conștientizarea de către tineri a valorilor cetățeniei democratice 
prin înţelegerea informată a realităţilor sociale, dezbaterea argumentată și exersarea atitudinii tolerante și deschise față de 
diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, gen, etc, care pot constitui bariere în comunicare. 
„Tinerii Dezbat’’ este o olimpiadă a înțelegerii și promovării valorilor democratice prin dezbateri argumentate, un 
exercițiu al unei atitudini deschise către diferențe sociale, etnice și de gen. Derulat de Ministerul Educaţiei Naționale, 
împreună cu Reprezentanța UNICEF în România, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Departamentul 
pentru Relații Interetnice, Agenția Națională pentru Romi, Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, Fundația 
Dignitas și Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR) în parteneriat cu Romanian-American 
Foundation, ’’Tinerii Dezbat’’ a ajuns la cea de-a V-a ediție. Concursul este cuprins în Calendarul concursurilor 
naționale școlare finanțate de către M.E.N. în anul școlar 2013-2014, aprobat cu nr. 24334/8.01.2014, la pct. 2, poziția 
12. 
Brăila a înscris în concurs 5 echipaje la faza regională însoțite de profesorii îndrumători .Profesorii indrumatori au 
participat inainte de concurs la un curs de formare de 2 zile la Galati. 
Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila, profesor îndrumător,Kițu Daniel 
Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” Brăila,profesor îndrumător, Andronache Florentina 
Liceul Teoretic „Mihail Sebastian" Brăila,profesor îndrumător, Ghețu Oana 
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila, profesor Îndrumător,Curcă Mirela 
Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila, profesor îndrumător,Khattak Daniela 
Din 19 echipaje participante din județele Galați(10 echipaje), Brăila(5 echipaje), Constanța(5),Tulcea (3), s-au calificat 3 
echipaje pentru faza naționala de la Târgu Jiu, Brăila fiind calificată cu 2 echipaje, Colegiul Național ’Nicolae 
Bălcescu’,format din elevii Militaru Ana,clasa a X a, Barbu Cezar, clasa  a X a, Blănaru Dan,clasa a 
Xa,profesor.Andronache Florentina, Colegiul Național ’Gh.M.Murgoci’, elevi participanți :Ceangă Teodora Maria,clasa 
a X a, Coleașă-Bălan Valentina-Cristina,clasa a X a, Sima  Nicoleta, clasa a IX a, profesor îndrumător, Kițu Daniel. 
Faza nationala,Targu Jiu,2014 
Braila- 2 echipaje-participare nationala 
4.În luna iulie a fost lansată competitia,European Label - Certificatul European pentru proiecte din domeniul predarii si 
invatarii limbilor straine care este o initiativa a Comisiei Europene care isi propune sa evidentieze si sa recompenseze 
cele mai inovatoare si creative proiecte din acest domeniu.Școlile  ce derulează proiecte europene sunt invitate să se 
înscrie în competiție până pe 31 iulie. European LABEL este in desfasurare. 
X.4 ALTE PROIECTE DE COOPERARE EUROPEANĂ 
1.COLEGIUL National’N.Balcescu’ : În perioada 20-28 iunie 2014 s-a desfăşurat la Cetinje, în Muntenegru, seminarul 
„Educaţia omului pentru drepturile” – sesiunea consacrată ţărilor din sud-estul Europei. Seminarul a fost organizat de 
către Centrul Wergerland din Norvegia, Consiliul Europei şi Ministerul Educaţiei din Muntenegru. Colegiul Naţional 
„Nicolae Bălcescu” Brăila a fost reprezentat de prof. Aurelia Şerban Aurelia Cristiana, prof. Pavel Corina Roberta şi 
conf.univ.dr. Camelia Vechiu, reprezentant al Comitetului de Părinţi. 
 2.LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ONCESCU IANCA ,Liceul Constantin Angelescu 
,PROIECT„L’EUROPE EN PARTAGE ” 
TIPUL PROIECTULUI : 
● Parteneriat şcolar între Franţa şi România, ce se deruleaza începând  din 2010,sustinut financiar de Primaria Orasului 
Ianca, Asociatia de prietenie IANCA-LA CHAPELLE SUR ERDRE, Primaria Orasului La Chapelle Sur Erdre,  
Asociatia de prietenie franceza IANCA – SOLIDARITE-ROUMANIE și parintii elevilor participanți. 
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PARTEA ROMANA BUGET PROIECT : 10 000 LEI  
30 000 LEI – 2013-2014 
PARTICIPANŢI 
● Liceul Tehnologic  „N. Oncescu” Ianca, jud. Braila, Romania 
- echipa pedagogică: coordonator proiect: Lemnaru Giorgiana - profesor limba franceză; Gherase Elisabeta - 
director; Dragomir Ligia – profesor limba engleza ;  19 elevi din clasele a VI -a – a VII -a; 
Liceul Constantin Angelescu,  oras Ianca, jud. Braila 
- echipa pedagogica : prof. Gache Gabriela, prof. Strambeanu Ana - 11 elevi din clasele a VI a si a VII a 
● L’ecole de la Coutanciere – La Chapelle sur Erdre, Nantes, France 
- echipa pedagogică: coordonator proiect: Corinne Lucas – profesor limba engleza; Helene Prentout – profesor 
documentarist, 30 elevi din ciclul gimnazial ; 
GRUPUL ŢINTĂ 
19 elevi ai LICEULUI Tehnologic „N. ONCESCU” si a Liceului C. Angelescu; 
elevii participanţi la proiect fac parte din clasele VI – VII,  participanţi care studiază limba franceză la clasă  ca 
L2. 
Sunt elevi cărora li s-au acordat premii speciale cu ocazia diferitelor concursuri la care au participat si care sunt 
foarte buni in comunicarea straina franceza- engleza. 
 
ETAPELE PROIECTULUI 
Schimb de informatii pe cale informatica si scrisori postale intre elevi in limba engleza 
Aprilie 2013 – vizita echipei franceze in Romania (37 persoane + 3 persoane delegatie oficiala municipala) 
mai 2014 – vizita echipei române în Franta (37 persoane ) 
Realizare de CD-uri, pliante , revista informare activitati derulate in comun. 
PARTENERI PROIECT 
19 elevi de la liceul N. Oncescu 
11 elevi  de la liceul C. Angelescu 
30  elevi college de la Coutanciere Franta 
Membri Asociatia de prietenie Ianca – La Chapelle Sur Erdre 
Membri Asociatia de prietenie IANCA SOLIDARITÉ ROUMANIE 
Primaria Orasului Ianca 
Primaria Orasului La Chapelle Sur Erdre 
SCOPUL PROIECTULUI / OBIECTIVE 
● o mai bună cunoaştere reciprocă a celor două ţări / popoare / civilizaţii prin moştenirea culturală; 
utilizarea limbii franceze si a limbii engleze în situatii concrete de comunicare 
● formarea elevilor ca cetăţeni europeni; 
● iniţierea elevilor în demersul de cercetare ştiinţifică; 
● motivarea elevilor şi a profesorilor pentru munca în echipă; 
● modernizarea metodelor de predare – învăţare; 
● stimularea în vederea implicării elevilor şi profesorilor în derularea altor proiecte europene / internaţionale; 
Activitati proiect 
Istorie : România, pământ al Europei 
Descoperirea bogăţiei şi complexităţii istoriei României este una dintre priorităţile proiectului nostru. Zonă de frământări 
în Europa, România a fost multă vreme „jucăria” istoriei. Civilizaţiile care s-au succedat pe teritoriul ei au lăsat o 
profundă amprentă, piatră de hotar al identităţii sale europene. Proiectul privilegiază 4 teme în acest sens: 
Geografie : Europa şi „lectura” peisajelor rurale 
Subiectele acestei secţiuni sunt structurate în jurul următoarelor aspecte: geopolitică, instituţii ale UE, particularităţi 
regionale şi disparităţi, migraţii, administrarea teritoriilor. Sunt prevăzute studii de caz care vor prezenta România în 
cadrul european.  Satul românesc este studiat ca mediu de păstrare a artei şi tradiţiilor populare, observat nemijlocit în 
timpul excursiei în judeţul Braila si imprejurimi . Studiul comparativ va fi posibil o dată cu observarea mediului rural 
francez, în cursul mobilităţii in La  Chapelle su Erdre  şi împrejurimi. 
3. TITLUL PROIECTULUI „STAGII DE PRACTICA GERIATRICA VALORIZATE ÎNTR-UN CONTEXT 
TRANSNATIONAL MODERN”, POSDRU/2.1/60/S/33957 
Părţile- ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL-CRESTINA CHRISTIANA, cu sediul în str. Theodor 
Sperantia, nr. 104, bl. S26, ap. 66, sector 3, Bucuresti, România, nr. înregistrare 23/05.11.2007 – Partener 
principal; 
ASOCIATIAFILANTROPICA MEDICAL-CRESTINA CHRISTIANA Slatina, cu sediul in str. Crisan, nr.1, 
Slatina, judetul Olt, România, nr. înregistrare 10/1999  - Partener national 2; 
ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL-CRESTINA CHRISTIANA Galati, cu sediul in str. Milcov, nr. 13, 
Galati, judet Galati, România, nr. înregistrare 19/13.12.2000 - Partener national 3; 
COLEGIUL NAŢIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA,  cu sediul in Calea Călăraşilor Nr. 307 A, 
SCOALA POSTLICEALA SANITARA “Dr. I. Cantacuzino”, cu sediul în str. Gradinitei, nr. 4, Constanta, 
Romania, nr. înregistrare 12809782 – Partener national 5; 
INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN", cu sediul în str. 
Caldarusani nr. 9, sector 1, Bucuresti, România, nr. înregistrare 4283333 - Partener national 6; 
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Armonea NV/SA, cu sediul in Bruxelles, Maison de la radio, Place Flagey 18 (6è étage), 1050 Ixelles, Belgique, 
numar de inregistrare BE 0889.421.308 - Partener transnational 7. 
Rezumatul proiectului.Obiectivele proiectului 
Obiectivul general al proiectului este creșterea competenței și ocupării viitorilor asistenți medicali absolvenți ai școlilor 
sanitare post-liceale. 
El va conduce la îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții populației, factor determinant al prelungirii speraței de 
viață. 
Proiectul revalorizează actul medical, pune accent pe îngrijirile acordate persoanelor vârstnice si optimizeaza atitudinea 
fată de finalitatea profesiei medicale: promovarea stării de sanatate si creșterea duratei de viață a populației. 
Obiectivul general este instrumentat prin două obiective operaționale: 
-crearea de parteneriate naționale si transnaționale stabile ăn vederea îmbunătățirii educației și formării profesionale 
inițiale și creșterea inserției absolvenților respectivi pe piața europeană a muncii. Parteneriatul transnațional reprezintă 
catalizatorul resurselor proiectului pentru atingerea obiectivului general. Partenerii belgieni sunt organizații europene de 
referință al caror succes se datoreaza unei politici inteligente de dezvoltare durabilă a resurselor umane, fundamentată pe 
perfecționarea competențelor profesionale și pe crearea de sinergii orientate către starea de bine a pacienților și a 
salariaților. Pe durata proiectului, elevii școlilor sanitare postliceale și tutorii lor vor dobândi cunostințe și abilități 
practice medicale generale și geriatrice de ultimă generație în organizații belgiene reprezentative pentru standardele de 
calitate europene și cele mai bune practici în domeniu. Imersiunea lor într-un mediu socio-medical de referință al 
sistemului de sănătate european va conduce la o justă orientare și valorizare profesională prin îmbunatățirea 
competențelor specifice, formarea unei atitudini corecte față de muncă și dezvoltarea constiinței profesionale - factori 
motori ai creșterii ocupabilității. Proiectul va produce în școlile sanitare și în bazele de practică nationale - spitale și 
cămine - o conștientizare a oportunitații de implementare a bunelor practici europene și o participare activă la transferul 
lor. 
Proiectul va deveni motor de sustenabilitate și model de transfer către gestionarii publici ai domeniilor vizate de proiect: 
educatia, munca și sanatatea (Ministerul Educatiei, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale si Familiei, Ministerul 
Sanătății). Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivului general al axei prioritare 2 de creștere a 
ocupabilității, subsumat obiectivului POS DRU: dezvoltarea capitalului uman din domeniul medical. 
Coordonator: prof.Gina Miron 
X.5 PROIECTE ETWINNING 
Programul eTwinning reprezintă o iniţiativă a UE menită să încurajeze şcolile să creeze reţele de parteneriat prin internet. 
Cu aproximativ 87 745 de utilizatori înregistraţi în toată Europa, din ce în ce mai mulţi profesori europeni au dovedit că 
pot găsi noi modalităţi de a dezvolta procesul de predare-învăţare i de a inova în acest domeniu. 
Ca acţiune majoră în cadrul Programului de Învăţare Permanentă al Comisiei Europene, eTwinning oferă şcolilor din 
Europa un mijloc de comunicare, de schimb de idei şi de iniţiere a unor proiecte de colaborare online. Prin intermediul 
unei platforme online care utilizează instrumentele web 2.0 pentru a facilita comunicarea, eTwinning a devenit o 
adevărată comunitate bazată pe colaborare, unde profesorii prezintă modalităţi creative de consolidare a activităţilor de la 
clasă. De la lansarea acestui proiect în ianuarie 2005, profesori din 69 743 de şcoli s-au înregistrat în eTwinning şi au 
realizat 27 769 de proiecte, la fiecare dintre acestea participând cel puţin două şcoli din două ţări diferite. 

 
Anul şcolar 2013-2014, la nivelul județului Brăila sunt initiate 114 proiecte Etwinning, începute în 2010, 2011, 
2012,2013. 
Proiecte ale şcolilor din România 
Proiecte ale şcolilor din jud. Brăila 
1404 
114 
Proiecte ale şcolilor din România Proiecte ale şcolilor din jud. Brăila 
1404 114 
Exemple   de proiecte Etwinning la nivelul județului Brăila : 
Christmas cards and seasonal greetings exchange,Liceul Teoretic ‘Mihail Sebastian’ 
Durata:Înregistrat la 25.10.2012 - Finalizat la 30.10.2013 
Descriere:Acest proiect  țintește la promovarea tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun și Anul Nou  în țări din Europa ,prin 
fotografii, desene, ornamente și decorațiuni.elevii trimit felicitări colegilor din alte țări. 
Teme: Artă, Cross-curricular, Educaţie pentru mass-media, Istoria culturii, Limbi străine, Religie, Studii 
sociale/Sociologie 
Limbi: BG - CZ - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FR - IT - LV - NL - PL - RO - SK - SL - SV - TR 
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Vârsta elevului: 12 - 20 
b. The Southern Gazette,Liceul tehnologic‘Constantin Brancoveanu’ 
Durata:Înregistrat la 14.09.2012 - Finalizat la 26.07.2013 
Descriere: Obiectivul proiectului este de a promova dialogul între elevi din Portugalia, Greece, Croatia, Romania and 
Turkey prin conceperea și redactarea unei reviste on line. 
Teme: Informatică/TIC, Limbi străine, Studii europene 
Limbi: EN 
Vârsta elevului: 15 - 18 
c. "Hatmania",Scoala ‘M.Eminescu’ 
Durata:Înregistrat la 14.11.2012 
Descriere:De-a lungul istoriei pălăriile au avut rolul lor.A venit rândul copiilor să descopere lumea palariilor/căciulilor și 
să se joace cu ele, venind chiar cu  ideea unei palarii europene. 
Teme: Artă, Cross-curricular, Discipline învăţământ primar, Geografie, Istorie, Limbi străine, Limbă şi literatură, 
Matematică/Geometrie, Teatru 
Limbi: EL - EN 
Vârsta elevului: 8 - 11 
Intrumente utile: Chat, e-mail, Forum , alte software (Powerpoint, video, pictures and drawings) , TwinSpace, Video 
conference , Web publishing. 
Obiective: palăriile pot fi un mijoc cross-curricular excelent de a crea noi conexiuni,de învățare colaborativă. 
Procedură de lucru: prima luna-elevii se vor prezenta partenerilor ,vecinilor, tărilor partenere. 
Rezultate preconizate: limbi străne, abilitați de comunicare, abilități artistice(activități colaborative, exprmare liberă, 
prezentări în diferite formate digitale). 
X.6 PROIECTE LEONARDO DA VINCI 
a. Școli care au primit finantare LEONARDO DE VINCI ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014 
•PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA DERULATE IN ANUL  2013 
1.DENUMIRE PROIECT „EU VET STARS 2” 
NR.REFERINTA LLP-LdV/PAR/2011/RO/187 
CATEGORIE PROIECT Leonardo da Vinci Parteneriate  
BUGET :25000 euro 
PARTENERI: LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY, Braila, Romania 
SPECTRUMSCHOOL, Antwerp, Belgia 
TEHNICKA ŠKOLA TESLA, Zagreb, Croatia 
OBERSTUFENZENTRUM KOMMUNIKATIONS-, INFORMATIONSUND MEDIENTECHNIK , Berlin , Germania 
SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO IN MEHATRONIKO, ŠOLSKI CENTER,Celje, Slovenia 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA SANTA LUCIA, VECINDARIO, Spania 
2.DENUMIRE PROIECT „CREATING A KNOWLEDGE COMMUNITY FOR PERFORMING AND 
TRANSFERRING AN INNOVATIVE TRAINING PROGRAMME: KTT” 
NR.REFERINTA LLP-LdV/PAR/2012/RO/192 
CATEGORIE PROIECT Leonardo da Vinci Parteneriate  
BUGET 25000 euro 
PARTENERI : LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”  
• LICEUL TEHNOLOGIC DE AERONAUTICA „SABIHA GÖKÇEN TEKNIK VE ENDÜSTRI MESLEK LISESI” -
ISTANBUL, TURCIA 
• „INSTITUT ESTEVE TERRADAS I ILLA”-BARCELONA, SPANIA • „VRIJ TECHNISCH INSTITUUT” -
BRUGGE, BELGIA  
• CENTRUL DE FORMARE CONTINUA „CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W BIALYMSTOKU”-
BIALYSTOK, POLONIA 
3.DENUMIRE PROIECT -“COMPETITIVE SKILLS FOR APPLIED ELECTRONICS IN IT” 
NR.REFERINTA :LLP-LdV/IVT/2012/346 
CATEGORIE PROIECT :Leonardo da Vinci-Stagiu de Formare Initiala  
BUGET :21816 euro  
SCOP Stagiu de practica de 2 saptamani in Polonia in domeniul Electronica si automatizari. 
PARTENERI :  LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” CENTRUL DE FORMARE 
CONTINUA „CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W BIALYMSTOKU”-BIALYSTOK, POLONIA 
4.DENUMIRE PROIECT „TRAINING IN ELECTRONICS AND IT FOR TECHNICIANS ON 
COMPUTERS” 
CATEGORIE PROIECT :Leonardo da Vinci-Stagiu de Formare Initiala  
NR.REFERINTA :LLP-LdV/IVT/2013/173 
BUGET :22240 euro  
SCOP: Stagiu de practica de 2 saptamani in Polonia in domeniul Electronica si automatizari. 
PARTENERI :  LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”  
• CENTRUL DE FORMARE CONTINUA „CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W 
BIALYMSTOKU”-BIALYSTOK, POLONIA 
X .7  PROIECTE DESFASURATE DE I.S.J.  IN PARTENERIAT  
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Nr 
crt . 

Denumire  Parteneri  Perioada  Număr de 
înregistrare  

1.  ACORD DE 
PARTENERIAT – 
“Viaţa şi sănătatea 
pe primul loc” 

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI 
CONSILIERE ANTIDROG BRĂILA (CPECA) 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
BRĂILA 
GRĂDINIŢA NR. 48 BRĂILA 

17 martie 2014-
15 iunie 2014 

3745/09.04.20
14 

2.  ACORD DE 
PARTENERIAT – 
“Lecţia despre apă” 

COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE 
DUNĂREA BRĂILA 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
BRĂILA 
 

25 martie 2014-
31 mai 2014 

1401/17.02.20
14 

3.  ACORD DE 
PARTENERIAT – 
“Brăila -Trecut, 
Prezent şi Viitor” 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
BRĂILA 
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PANAIT ISTRATI” 
BRĂILA 
CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI 
BRĂILA 

noiembrie-
decembrie 2013 

12271/26.11.2
013 

4.  PROTOCOL DE 
PARTENERIAT 
 „Dacă vrei să 
ajungi mare,  
Fii atent la 
traversare!” 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
BRĂILA 
GRĂDINIŢA NR. 39 BRĂILA 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI 
BRĂILA, SERVICIUL POLIŢIEI RUTIERE 

octombrie 2013-
iunie 2014 

980/08.10201
30 

5.  PROTOCOL DE 
COLABORARE – 
„Patrula de 
reciclare” 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
BRĂILA 
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU RECICLARE -
RoRec 

septembrie 2013 
– septembrie 
2014 

9876/20.09.20
13 

6.  ACORD DE 
PARTENERIAT – 
„Stele în parc” 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
BRĂILA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA 

octombrie 2013 – 
septembrie 2014 

10842/15.10.2
013 

7.  PROTOCOL DE 
COLABORARE – 
„Academia 
părinţilor – „Idei 
creative pentru o 
sănătate mai bună” 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
BRĂILA 
ŞCOALA PRIMARĂ „DR. LUCA” 

noiembrie 2013-
aprilie 2014 

12154/21.11.2
013 

8.  ACORD DE 
PARTNERIAT – 
„Comunicare – joc 
şi culoare...” 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
BRĂILA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I. CREAGĂ” BRĂILA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „F. NEAGU” BRĂILA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „M. DRAGOMIR” 
BRĂILA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA -
GĂISEANCĂ 

septembrie 2013-
martie 2014 

30.09.2013 

9.  ACORD DE 
PARTNERIAT – 
„Nouă ne pasă! 
Implică-te şi tu! 
Pledoarie pentru 
ecologie şi ştiinţe”  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
BRĂILA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ 

ianuarie 2014-
mai 2014 

08.01.2014 

10. PROIECT DE 
PARTENERIAT- 
„Adolescent pas cu 
pas” 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
BRĂILA 
COLEGIUL NAŢIONAL „N. BĂLCESCU” 
BRĂILA 
LICEUL TEORETIC „N. IORGA” BRĂILA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „E. TEODOROIU” 
BRĂILA 
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI 
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRĂILA 
FUNDAŢIA „TINERI PENTRU TINERI” 

11 noiembrie 
2013-30 mai 
2015 

11893/11.11.2
013 
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FILIALA BRĂILA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „R. TUDORAN” 
BRĂILA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „C. S. ALDEA” 
BRĂILA 
COLEGIUL NAŢIONAL „GH. M. MURGOCI” 
BRĂILA 
CABINET MEDICAL XI BRĂILA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „V. VODĂ” BRĂILA 

X.8.ALTE TIPURI DE PARTENERIATE/PROIECTE 
Denumire proiect Beneficiari /parteneri   Etapa de 

implementare 
„Să vorbim despre bani şi 
bănci” 

BENEFICIAR 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – Agenţia Brăila 
PARTENER 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

10-17 martie 
2014 

„Medierea – modalitate de 
soluţionare a conflictelor 
apărute în mediul şcolar” –
POSDRU/57/1.3/S/34825 

BENEFICIAR 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
PARTENER 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

21.05.2014-
prezent 

„Sportul contra droguri” BENEFICIAR 
Asociaţia de Luptă Antidrog A.M.A. 
PARTENER 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

03.02.2014-
prezent 

„Protejăm natura pentru 
viaţă” 

BENEFICIAR 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor climatice 
PARTENER 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

7-11.04.2014 

,,Profesionalizarea carierei 
didactice - noi competenţe pentru 
actori ai schimbărilor în educaţie 
din judeţele Brăila si Prahova”- 
POSDRU/87/1.3/S/63329 

BENEFICIAR:  
Inspectoratul Scolar Judeţean Brăila 
PARTENERI: 
Inspectoratul Scolar Judeţean Prahova 
Casa Corpului Didactic Brăila 
Casa Corpului Didactic Prahova 
Univeritatea Petrol-Gaze Ploiesti 

Perioada de 
implementare a 
acestui proiect 
este: 1 octombrie 
2010 - 30 
septembrie 2013. 
 

”Formarea continuă a 
profesorilor de limbă română, 
engleză Si franceză, în societatea 
cunoaSterii”-  
POSDRU/87/1.3/S/62536 

BENEFICIAR:  
Inspectoratul Scolar Judeţean Brăila 
PARTENERI: 
Universitatea Bucuresti- Facultatea de psihologie si stiinte ale 
educatiei 
SIVECO ROMANIA SA, 
TEHNE ROMANIA-Centrul pentru Inovare în Educaţie 

Perioada de 
implementare a 
acestui proiect 
este de la 
01.01.2011 pana 
la data de 
31.12.2013 

"E AUTOCALITATE" pentru 
unitatile scolare din  regiunile 
Sud-Muntenia si SE", ID 141277 

BENEFICIAR: Inspectoratul Scolar Judeţean Brăila 
PARTENERI: 
Inspectoratul Scolar Judeţean Prahova 
Inspectoratul Scolar Judeţean Calarasi 
Casa Corpului Didactic Braila 
S.C. S&T 
Inspectoratul Scolar Judeţean Ialomita 

Perioada de 
implementare a 
acestui proiect 
este aprilie 2014 
–octombrie 2015 

"OSCINT XXI - inovare pentru 
calitate in invatamantul 
preuniversitar din regiunile Sud 
Vest Oltenia, Bucuresti-Ilfov, 
Sud-Est, Sud Muntenia", ID 
140010 

BENEFICIAR: Academia Nationala de Informatii 
„Mihai Viteazul” Bucuresti 
PARTENERI: 
Casa Corpului Didactic Braila 
Casa Corpului Didactic Dolj 

Perioada de 
implementare a 
acestui proiect 
este aprilie 2014 
–octombrie 2015 

“Acces pentru Copii si Tineri la 
a Invata pentru Viata ACTIV” , 
ID 141143 

BENEFICIAR: Inspectoratul Scolar Judeţean Tulcea 
PARTENERI: 
Inspectoratul Scolar Judeţean Brăila 
Fundatia SOROS Romania 

Perioada de 
implementare a 
acestui proiect 

este aprilie 2014 
–octombrie 2015 

 
XI. POLITICI DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A TINERILOR 
XI.1 Prezentare generală a învăţământului special brăilean 
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La nivelul județului Brăila există două unități de învățământ special: 
-Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brăila unde învață 247 de elevi cu deficiențe intelectuale medii și severe; 
-Școala Gimnazială Specială Tichilești, județul Brăila, din cadrul Penitenciarului Pentru Minori și Tineri Tichilești, unde 
învață și participă la activități de recuperare 130 de elevi, aflați în detenție. 
Unitati școlare care integrează elevi cu deficiențe mintale ușoare, la nivelul județului Brăila: 85 de unități de învățământ 
din care: 
-24 scoli gimnaziale in municipiul Braila ( cu 423 elevi cu CES inscrisi , 380 promovati ,43 alte situatii ) 
-16 licee  din care 1 la Faurei si 2 la Ianca ( cu  90 elevi cu CES inscrisi ,    82 promovati ,  8 alte situatii ) 
-36 scoli gimnaziale in tot judetul Braila   ( cu 318 elevi cu CES inscrisi,  290 promovati , 28 alte situatii) 
- 9 gradinite cu 14 copii cu CES integrați 
 TOTAL elevi cu CES integrați în anul școlar 2013-2014: - 845, din care  
  -766 promovati 
  -79 corogenenti , repetenti sau cu situația școlară neîncheiată 
Tabel cu numărul de elevi cu dizabilități integrați în unitățile școlare din municipiul Brăila: 
 
Nr. 
crt. 

 
UNITATEA SCOLARA  

 
Nr.copii 
Cls.preg 

 
Nr.elevi 
 I-IV 

 
Nr.elevii 
 V-VIII 

TOTAL 
elevi cu  
sprijin  

Din care  
PROMO- 
VATI 

Cu sit. sc. 
Neanche. 
Corigenti 
Repetenti 

1 VLAICU VODĂ - 6 10 16 13 3 
2 FĂNUŞ NEAGU 1 4 7 12 12 - 
3 A.I.CUZA - 5 3 8 7 1  
4 NICOS KAZANTZAKIS 1 15 - 16 16 - 
5 C.S.ALDEA 1 6 5 12 10 2 
6 ION CREANGĂ - 2 5 7 7 - 
7 ION BĂNCILĂ 1 9 9 19 18 1 
8 ANTON PANN - 8 3 11 9 2 
9 I.L.CARAGIALE 1 9 9 19 19 - 
10 NEDELCU CHERCEA - 16 17 33 28 5 
11 ECATERINA 

TEODOROIU 
2 5 9 16 14 2 

12 MIHU DRAGOMIR - 6 17 23 23 - 
13 MIHAIL 

KOGĂLNICEANU 
- 14 9 23 17 6 

14 GEORGE COŞBUC 2 8 16 26 25 1 
15 A.S.PUŞKIN - 13 13 26 22 4 
16 RADU TUDORAN 2 9 10 21 21 - 
17 MIHAI EMINESCU - 4 1 5 5 - 
18 GHEORGHE NAUM - 10 17 27 23 4 
19 AUREL VLAICU 2 6 13 23 18 5 
20 VASILE ALECSANDRI 1 11 8 20 20 - 
21 MIHAIL SADOVEANU - 4 10 14 13 1 
22 MIHAI VITEAZU - 6 1 7 7 - 
23 DIMITRIE CANTEMIR 2 4 12 18 13 5 
24 SFÂNTUL ANDREI 2 6 13 21 20 1 
Tabel cu numărul elevilor cu C.E.S. integrați în unitățile de învățământ liceal: 
 
Nr. 
crt. 

 
UNITATEA SCOLARA  

 
Nr.copii 
Cls.preg 

 
Nr.elevi 
 I-IV 

 
Nr.elevii 
 V-VIII 

 
Nr.elevi 
Liceu 

TOTAL 
elevi cu  
sprijin  

Din care  
PROMO 
VATI 

Cu sit. sc. 
Neanche. 
Corigenti 
Repetenti 

1 EDMOND NICOLAU - - 1 10 11 11 - 
2 PANAIT CERNA - - - - - - - 
3 D.P.PERPESSICIUS 1 1 1 - 3 2 1 
4 ANGHEL SALIGNY 1 3 6 5 15 15 - 
5 C.D.NENIŢESCU - - - 7 7 7 - 
6 PANAIT ISTRATI - - - 3 3 3 - 
7 GH.K.CONSTANTINESCU - - - - - - - 

8 C. BRÂNCOVEANU - - - 1 1 1 - 
9 LIC.DE ARTĂ - - 1 1 2 2 - 
10 GRIGORE MOISIL - 1 1 4 6 2 4 
11 L.P.S. - - 6 - 6 3 3 
12 ANA ASLAN - 1 - - 1 1 - 
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13 ION GHICA - - - 4 4 4 - 
14 GEORGE VÂLSAN FĂUREI 1 5 10 2 22 22 - 

15 C-TIN ANGELESCU IANCA - - 3 - 3 3 - 

16 NICOLAE ONCESCU IANCA 1 2 1 2 6 6 - 

Tabel cu numărul de elevi cu dizabilități integrați în unitățile școlare din județul Brăila: 
 
Nr
. 
cr
t. 

 
UNITATEA 
SCOLARA  

 
Nr.c
opii 
Gra
dinit
a 

 
Nr.copii 
Cls.pre
g 

 
Nr.elevi 
 I-IV 

 
Nr.elevi
i 
 V-VIII 

 
Nr.ele
vi 
Liceu 

TOTA
L 
elevi 
cu  
sprijin  

Din care  
PROMO- 
VATI 

Cu sit. sc. 
Neanche. 
Corigenti 
Repetenti 

1 BALDOVINEŞT
I 

- - 4 - - 4 4 - 

2 BORDEI 
VERDE 

- 1 - - - 1 1 - 

3 CHISCANI - - 3 16 - 19 17 2 
4 CIREŞU - - 1 1 - 2 2 - 
5 GROPENI 1 - 1 2 - 4 4 - 
6 GULIANCA - - 2 - - 2 2 - 
7 GRADIŞTEA - - 16 20 - 36 35 1 
8 GEMENELE - - 7 7 - 14 14 - 
9 ÎNSURĂŢEI - 2 8 2 - 12 12 - 
10 JIRLĂU - - - 1 - 1 1 - 
11 LANURILE - - 6 4 - 10 8 2 
12 MĂRAŞU  - - 2 - - 2 2 - 
13 MĂXINENI - - 1 1 - 2 2 - 
14 MIRCEA VODĂ - - 2 - - 2 2 - 
15 MIHAI 

BRAVU(structur
ă Victoria) 

- - - 4 - 4 2 2 

16 MOVILA 
MIRESII 

- 2 1 4 - 7 7 - 

17 OLĂNEASCA 4 - - - - 4 4 - 
18 RÂMNICELU 1 - 7 10 - 18 9 9 
19 ROMANU - - 4 - - 4 3 1 
20 ROŞIORI - - - 2 - - 2 - 
21 SALCIA 

TUDOR 
- - 2 9 - 11 11 - 

22 SCORŢARU 
NOU 

- 1 6 - - 7 7 - 

23 SPIRU HARET - - 4 9 - 13 10 3 
24 SILIŞTEA - - - 1 - 1 1 - 
25 STANCUŢA - 1 1 - - 2 2 - 
26 SURDILA 

GĂISEANCA 
2 1 3 3 - 9 8 1 

27 SURDILA 
GRECI 

- - 2 1 - 3 3 - 

28 ŞUŢEŞTI - 2 19 22 - 43 43 - 
29 TUDOR 

VLADIMIRESC
U 

- 1 6 5 - 12 12 - 

30 TICHILEŞTI - 2 3 1 - 6 5 1 
31 TUFEŞTI 2 1 7 5 - 15 15 - 
32 UNIREA - - - 10 - 10 10 - 
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33 VALEA 
CÂNEPII 

- 3 5 6 - 14 14 - 

34 VIŞANI - - 1 5 - 6 6 - 
35 VĂDENI - - 1 4 - 5 5 - 
36 VIZIRU - 1 7 5 - 13 7 5 
Tabel cu numărul de preșcolari cu cerințe educative speciale integrați în grădinițele din municipiul Brăila: 
 
Nr. 
crt. 

 
UNITATEA SCOLARA  

 
Nr.copii 
Gradinita 

 
Nr.elevi 
 I-IV 

TOTAL 
elevi cu  
sprijin  

Din care  
PROMO- 
VATI 

Cu sit. sc. 
Neanche. 
Corigenti 
Repetenti 

1 FAMILIA 4 - 4 4 - 
2 DUMBRAVA MINUNATA (37) 1 - 1 1 - 
3 LICURICI 1 - 1 1 - 
4 CRĂIASA ZĂPEZII 1 - 1 1 - 
5 50 1 - 1 - transferat 
6 49 (18+19) 2 - 2 2 - 
7 5 1 - 1 1 - 
8 47 (structură 38) 2 - 2 2 - 
9 Dr.LUCA - 2 2 2 - 
La C.S.E.I. Brăila, în anul școlar 2013-2014 au învățat un număr de 247 de elevi, repartizați astfel pe clase și niveluri de 
școlarizare: 
- grădiniţă:  2 grupe cu 12 copii 
- clasa pregă.1  clase cu  6  elevi 
- clasa I  2 clase cu  16 elevi 
- clasa II 1 clase cu  12 elevi 
- clasa III  2 clase cu  16 elevi 
- clasa IV  2  clase cu  15 elevi 
- clasa V 3 clase cu  27 elevi 
- clasa VI 2 clase cu  17 elevi 
- clasa VII 3  clase cu  18 elevi 
- clasa VIII 2 clase cu 21 elevi 
- clasa IX 3 clase cu  16 elevi 
- clasa X  3  clase cu  26 elevi 
- clasa XI 2 clase cu  24 elevi 
- stagii de pregătire practică 2 clase cu 21 elevi 
- an de completare 0  clase cu 0 elevi 
- clase speciale compacte integrate în grădiniţa/şcoala de masă 3 clase cu  23 elevi 
 
La Școala Gimnazială Specială Tichilești, au învățat în anul școlar 2013-2014, un număr total de 130 de elevi, repartizați 
astfel, pe clase: 
- clasa I ....2.....          clase cu  ...30.......  elevi 
- clasa II....1.....         clase cu  ....13......  elevi 
- clasa III ...0,5......    clase cu  ....7......  elevi 
- clasa IV ....0,5.....    clase cu  .....7.....  elevi 
- clasa V .....2....         clase cu  ......24....  elevi 
- clasa VI ....2.....        clase cu  .....25.....  elevi 
- clasa VII ..1.......      clase cu  .....16.....  elevi 
- clasa VIII .....1....     clase cu  ....8......  elevi 
Număr total de cadre didactice de la C.S.E.I. Brăila: 92 din care: titulari 72 suplinitori : 20 repartizaţi astfel:  
personal didactic asociat 1, personal didactic pensionat 5, suplinitor fara studii  corespunzatoare postului 1 
- profesor psihopedagog- total 9 din care titulari 9 suplinitori  0 
- profesor educatie speciala- total 22 din care titulari 22 suplinitori  0 
- profesor de alte specialităţi-total 8 din care 6  titulari 0 suplinitori 1 pensionar + 1 asociat.. 
- invatatori  -                          total 2 din care titulari 2 suplinitori 0 
- educatoare   -                       total 2 din care titulari.2 suplinitori 0  
- profesor-educator  -             total 0 din care titulari.0 suplinitori 0 
- cadru didactic de sprijin      total 40 din care titulari 27 suplinitori 13 din care 40 calificati si 0  necalificati 
- profesor kinetoterapeut – total 4  din care titulari 2 suplinitori 2 
- maistru-instructor - total  5 din care titulari 3 suplinitori  2 
A. PERSONAL  DIDACTIC AUXILIAR: 7 persoane 
B. PERSONAL ADMINISTRATIV: 19   persoane 
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Număr total de cadre didactice care lucrează la Școala Gimnazială Specială Tichilești, județul Brăila:….13....... din care: 
titulari …5.. suplinitori : .....8........ repartizaţi astfel:  
- profesor psihopedagog- total ......1.......din care titulari 1….suplinitori  ....... 
- profesor educatie speciala- total ...7.....din care titulari…..2…….suplinitori  ....5........ 
- invatatori  -                       total ...4...... din care titulari...1….suplinitori…......3.......... 
- maistru-instructor - total  ….1....… din care titulari…..1….suplinitori  ...… 
C. PERSONAL  DIDACTIC AUXILIAR: …………2……...............persoane 
D. PERSONAL ADMINISTRATIV: ….................0…………   persoane 
În finalul prezentării despre învățământul special brăilean, enunțăm câteva posibile probleme apărute în anul școlar 2013-
2014, în ceea ce privește integrarea elevilor cu dizabilități în învățământul de masă: 
Nr. 
Crt. 

Problemă identificată Posibilă soluție 

1 
 

Comportamente diferite pentru același tip de deficiență 
intelectuală pentru fiecare elev integrat. Comportamentul, 
concentrarea și capacitatea de învățare a unui elevi cu 
deficiență mintală ușoară integrat nu seamănă cu 
comportamentul unui alt coleg care are și el deficiență mintală 
ușoară și este integrat în aceeași clasă sau școală. 

Curriculum adaptat și planuri de intervenție 
personalizate. 

2 
 

Cadre didactice care refuză să lucreze cu elevii cu dizabilități 
integrați pentru că ”este prea greu, îi strică pe ceilalți copii din 
clasă, locul lor nu este în învățământul de masă, etc”. 

Consiliere psihologică și educațională prin care 
să se dezvolte competențele emoționale și 
sociale. 

3 
 

Legislație ambiguă, lipsa manualelor și a materialelor 
didactice specifice pentru elevii cu dizabilități. 

-Prin proiecte europene să se tipărească 
manuale și modele de fișe de lucru cu copiii cu 
dizabilități, pentru ca proiectul chiar să aibă o 
finalitate pentru această categorie de copii. 
-Modificarea legislației pentru învățământul 
special care are lacune sau metodologii de 
aplicare ce se contrazic prin articolele enunțat.  

 
XI.2 Exemple de bune practici în învăţământul special și special integrat brăilean 
Școlile din muncipiul și județul Brăila sunt medii sociale care solicită competența socială a cadrelor didactice dar și a 
elevilor care au personalitatea în formare. Deoarece, elevii cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de 
masă, sunt percepuți deseori ca fiind altfel, ca având dificultăți de concentrare, de învățare, de comunicare, de exprimare 
emoțională, performanța și progresul lor probabil, au de suferit și se asociază, deseori și cu alte consecințe negative în 
afara orelor de clasă. 
Din aceste motive, cadrele didactice itinerante/de sprijin desfășoară cu elevii cu dizabilități intelectuale integrați în 
învățământul de masă, numeroase activități școlare și extrașcolare care să le valorifice priceperile și deprinderile pe care 
aceștia le dețin. S-au îmbunătățit astfel interacțiunile sociale ale elevilor cu dizabilități integrați în școlile de masă din 
municipiul și județul Brăila, aceste interacțiuni sociale având impact și asupra reușitei școlare care, în cele mai multe 
cazuri, s-a ameliorat. 
Vom exemlifica, mai jos, câteva dintre activitățile considerate, exemple de bune practice, desfășurate de către cele 40 de 
cadre didactice itinerante/de sprijin în anul școlar 2013-2014: 
-Concursul judeţean de colaje „De vorbă cu anotimpurile”; 
-„Iarna-imagini şi obiceiuri de iarnă”; 
-„Toamna în imagini”, 
- ”Primăvara în imagini”. 
-Concursul Inter/Județean”Bucuria de a fi împreună”,  
-”Târg de mărțișoare”. 
-Activităţi de voluntariat şi a participat la activităţi cu titlul „Şi eu pot!”. 
-„Obiceiuri si tradiţii româneşti”; 
-„Satul meu, căminul meu, familia mea”; 
-„O floare, un gând, o bucurie”; 
-Proiectul ”Dacă ne cunoaștem, ne înțelegem mai bine”; 
-Proiectul ”Copil ca tine sunt și eu!”; 
-Proiectul ”Împreună în lumea copiilor”; 
-Proiectul ”Să ne iubim semenii”; 
În anul școlar 2013-2014 elevii C.S.E.I. Brăila au participat la următoarele concursuri școlare: 
1. Concurs interdisciplinar pentru elevii cu CES „Bucuria de a fi împreună” (nivel primar Si nivel gimnazial) – data 
desfășurării: 30 martie 2014, la Sc. cu clasele I-VIII „Mihail Kogălniceanu” Brăila. Probele concursului au fost: probe de 
cunoștinţe generale, probă artistică. Elevii au primit diplome și premii. 
2. Concurs de creaţie plastică „De vorbă cu anotimpurile” – organizat de cadrele didactice de sprijin pe parcursului anului 
școlar 2013-2014, locul de desfășurare -  Scolile integratoare din municipiul Brăila. 
3. Participare la Concursul de atletism organizat de Fundaţia Special Olympics România – echipa C.S.E.I. a obţinut 
medalia de aur. 
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În Școala Gimnazială Specială Tichilești, în anul școlar 2013-2014 s-a desfășurat Proiectul educaţional ,,Who gets up in 
violence, sits down with  a loss’’ Comenius, parteneriat cu scoala Siliștea  
Alte proiecte educaţionale desfășurate la Școala Gimnazială Specială Tichilești, în anul școlar 2013-2014, au fost: 
-Proiect educaţional ,,Cu Iisus pe drumul crucii’’  
-Proiect educaţional ,,De la copii pentru copii’’  
-Proiect educaţional ,,Matematica altfel’’ - proiect aprobat de ANP SI ISJ Brăila 
-Proiect judeţean ,,De la mica încăierare la violenţă e doar un pas, violenţa în societate, violenţa în scoală” 
-Concurs sudoku Si integrame  
-Concurs naţional: ,,Scoli pentru un viitor verde’’  
-Proiect educaţional ,,Halloween is frighten’’                                                                                       
-Proiect educaţional ,,Magia sărbătorilor de iarnă’’                                                                                
-Proiect educaţional ,,Colaj de ziua mamei’’                                                                                
-Activitate filantropică ,,Nepoţi pentru bunici’’                                                                     
Elevii de la Școala Gimnazială Specială Tichilești au obținut următoarele premii la competițiile la care au participat în 
anul școlar 2013-2014: 
-Concursul naţional ,,Așa a fost la Unire’’, ediţia a-II-a organizat de Scoala AL. I. Cuza, Brăila, ianuarie 2014 –Premiul I 
la secțiunea înregistrări video și ppt 
-Concurs interjudeţean ,,Pastelul – Imaginea sufletului meu’’ – Scoala gimnazială specială Craiova, martie 2014 Premiu 
special- secţiunea desen grafic, menţiune- secţiunea desen  
-Concursul judeţean ,,Europa –casa mea’’ organizat de Scoala Mihai Viteazu, Scoala din Chiscani- Premiul I- secţiunea 
machete  
-Parteneriat de colaborare cu Scoala gimnazială Chiscani – încheierea unui protocol de colaborare  
-Simpozion naţional ,, Educaţie, creativitate, voluntariat’’ din cadrul Festivalului Naţional al Sanselor tale, 5-11 
decembrie 2013 – diplomă  
-Concurs ,,Popas la poarta neagră’’-Școala Gimnazială Specială Tichilești, ediţia a –III-a, aprilie 2014, premiul II – 
secţiunea scenete. 
În concluzie, prezentăm premiile obținute de elevii din învățământul special brăilean la concursuri și proiecte județene, 
interjudețene și naționale. 

Concursul la care au participat elevi din învățământul special 
brăilean 

Premiul obținut 

Concursul  interjudeţean POPAS LA POARTA NEAGRA   Premiul I- revista NON NOVA SED 
NOVE  
Premiul II- scenete  

Concursul interjudeţean ,,Pastelul –Imaginea sufletului meu’’, Scoala de Arte 
si Meserii Craiova, judeţul Dolj 

Menţiune  
Premiu special  

Festivalul concurs interjudeţean ,,In numele poetului, în numele poeziei’’ ISJ 
Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană ,,Ion Heliade Rădulescu’’ 

Premiu special  

Concursul naţional ,,Așa a fost la Unire’’ din cadrul Proiectului Naţional ,,In 
unire stă puterea’’- Brăila  

Premiul II – Power Point  
Premiul I- scenete  

Simpozionul judeţean ,,Educaţie, creativitate, voluntariat’’ organizat în 
cadrul Festivalului naţional al Sanselor ISJ  Brăila  

Diplomă  

Simpozionul internaţional ,,Mihai Eminescu’’- Poet naţional Si universal’’ 
Facultatea de Litere de la Univ. ,,Alexandru Iona Cuza’’ –IaSi, ISJ IaSi, ISJ 
Neamţ, Asociaţia cultural Stiinţifică ,,Vasile Pogor’’  

Premiul II  

Concursul judeţean „Vreau sa fiu jurnalist”. Concursul face parte din 
proiectul educaţional „Convorbiri literare” aprobat în C.A.E.R.I- 2013, 
poziţia 187, domeniul creaţie literară    

Menţiune – cel mai bun slogan 
Premiul II- cea mai bună fotografie  
Premiul II- cel mai bun articol  

Cerc pedagogic la limba Si literatura română ,,Caragiale mereu actual’’ , 
tema referatului fiind ,,Literatura artă reflexivă’’ 

Adeverinţă de participare  

Concurs literar naţional ,,Hai despre copilărie să vorbim’’ Scoala Ion 
Creangă Brăila aprobat în CAER 

 
 

Diplomă de participare  
Concurs naţional de creaţie literară ,,Ionel Teodoreanu’’, ed VI, Dumești, 
mai 2014 

Premiu special  

 
Cea  mai importantă parte a efortului de învățare socială demarată de elevii din învățământul special brăilean, are loc 
chiar înainte de debutul anului școlar deoarece cadrele didactice care lucrează cu această categorie de elevi încep 
procesul de schimbare activă și sunt mai înclinați să dezvolte la elevi competențe emoționale cu consecințe dezirabile în 
viața socială a acestora. 
 
XI.3 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE SI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ  
1.Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională a oferit , coordonat şi monitorizat următoarele servicii 
specifice: 
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-de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională a copiilor/elevilor/tinerilor, prin Centrul Judeţean de 
Asistenţă Psihopedagogică şi cabinetele şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică; 
-de terapii logopedice pentru copii şi elevi, prin Centrul Logopedic Judeţean şi cabinetele logopedice interşcolare; 
-de evaluare, orientare/reorientare şcolară şi profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, prin 
serviciul specializat înfiinţat începând cu 01.06.2012 (SEOSP); 
-de evaluare a stării de sănătate a elevilor în vederea şcolarizării la domiciliu, prin SEOSP; 
-de evaluare psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare sau în clasa I; 
-de consultanţă pentru educaţie incluzivă; 
-de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Brăila, Casa Corpului Didactic Brăila şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti; 
-de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii; 
-de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile; 
-de coordonare a activităţilor din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară(SNAC) prin directorul instituţiei; 
Beneficiarii acestor servicii au fost: 
-1211 elevi participaţi la şedinţele de consiliere individuală (598 în semestrul I, 613 în semestrul al II-lea); 
-565  elevi cuprinşi în  grupuri de consiliere (286 în semestrul I, 279 în semestrul al II-lea); 
-8961 elevi participanţi la activităţile de consiliere educaţională (4627 în semestrul I, 4334 în semestrul al II-lea); 
-2429 elevi consiliaţi privind cariera (1109 în semestrul I, 1320 în semestrul al II-lea); 
-279 părinţi participanţi la şedinţele de consiliere individuală (230  în semestrul I, 49 în semestrul al II-lea) ; 
-66 părinţi cuprinşi în grupuri de consiliere (34 în semestrul I, 32 în semestrul al II-lea) ; 
-284 părinţi care au primit informaţii şi consultanţă pe teme legate de educaţia  
copiilor (135 în semestrul I, 149 în semestrul al II-lea); 
-452 părinţi care au participat la lectorate ( 309 în semestrul I, 143 în semestrul al II-lea); 
-124 cadre didactice care au beneficiat de consiliere individuală (63 în semestrul I, 61 în semestrul al II-lea); 
-156 cadre didactice care au participat la şedinţe de consiliere de grup (94 în semestrul I, 62 în semestrul al II-lea); 
-447 cadre didactice care au primit consultanţă din partea profesorilor consilieri (272 în semestrul I, 175 în semestrul al 
II-lea); 
-531 preşcolari şi şcolari cuprinşi în programele de terapie logopedică (individuală 413, de grup 118); 
-506 părinţi informaţi şi consiliaţi referitor la evoluţia logopaţilor; 
-418 cadre didactice informate şi consiliate pe problematica copiilor cu tulburări de limbaj; 
- copiii din mediul rural capabili de performanţă care beneficiază de burse de la Guvernul României (elevi la Colegiul 
Tehnic „Edmond Nicolau”); 
-toţi copiii cu cerinţe educaţionale speciale din judeţ; 
-copiii pentru care familiile au solicitat evaluare psihosomatică; 
-conducerile unităţilor şcolare deoarece au putut utiliza în fundamentarea planului de şcolarizare informaţiile cuprinse în 
studiile de specialitate realizate de CJRAE şi care au fost postate pe site-ul isjbraila.ro în timp optim; 
Conform rapoartelor lunare întocmite de profesorii consilieri, în urma derulării programelor de consiliere 
individuală şi de grup a copiilor/elevilor/tinerilor au fost abordate următoarele categorii de probleme: 
- autocunoaştere, dezvoltare, optimizare personală 
- tulburări emoţionale şi tehnicile de gestionare a emoţiilor 
- ritmuri ale dezvoltării emoţionale, intelectuale şi comportamentale 
- tulburări determinate de contextul familial şi social 
- comunicare şi relaţionare negativă 
- integrare şcolară 
- absenteism şi abandon şcolar 
- prevenirea violenţei 
- devieri comportamentale 
- problematica copiilor cu nevoi speciale 
- managementul învăţării 
- sănătatea reproducerii 
Temele principale tratate în cadrul activităţilor de consiliere educaţională au fost următoarele: 

- dezvoltarea intelectuală 
- personalitatea 
- educaţia pentru viaţă şi integrare în societate 
- orientarea şcolară şi profesională 
- stilul de viaţă 
- pregătirea pentru examene şi concursuri 
Consilierea carierei a vizat: 
- autocunoaşterea şi dezvoltarea personală 
- etapele planificării carierei 
- comunicare şi relaţionare intrapersonală, intragrupală şi socială 
- managementul informaţiilor 
- managementul stresului 
- trasee educaţionale 
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În consilierea părinţilor au fost abordate următoarele teme: 
- nevoile copilului şi particularităţile de dezvoltare  
- relaţia părinte-copil 
- organizarea timpului liber al copilului 
- adolescenţa şi problemele specifice vârstei 
- copilul aflat în plasament familial 
- influenţa grupului de prieteni 
- pregătirea pentru examene şi concursuri 
- cerinţe educaţionale speciale 
- comportamente de risc 
- stiluri parentale 
- orientarea carierei 
- consilierea pentru viaţă 
Cadrele didactice au solicitat intervenţie specializată privitor la: 
- cunoaşterea copilului 
- prevenirea insuccesului şcolar 
- relaţia profesor – elev 
- gestionarea stresului 
- creşterea motivaţiei şcolare 
- absenteismul 
- violenţa în mediul şcolar 
- managementul clasei 
- integrarea copiilor cu CES 
- instrumente de evaluare a elevilor 
- dezvoltarea carierei 
- trasee educaţionale 
Profesorii logopezi au avut incluşi în programele terapeutice 531 beneficiari (317 preşcolari şi 214 şcolari), 203 
au fost corectaţi și 328 amelioraţi. 
 Activitatea desfăşurată în cabinetele logopedice a constat în intervenţie specializată pe următoarele tipuri de tulburări: 
- dislalie simplă (80 cazuri) 
- dislalie polimorfă (320 cazuri) 
- sindrom Down (4 cazuri) 
- SNV (23 cazuri) 
- alalie( 1 caz) 
- disartrie (6 cazuri) 
- ADHD (4 cazuri) 
- bâlbâială (10 cazuri) 
- dislexo –disgrafie (55 cazuri) 
- hipoacuzie (5 cazuri) 
- TSA (22 cazuri) 
- mutism electiv (1 caz) 
Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională (SEOSP) şi-a desfăşurat activitatea atât pe perioada 
cursurilor cât şi în timpul vacanţelor şcolare. 
Posturile didactice (doi profesori psihologi atestaţi, un profesor psihopedagog şi un profesor de educaţie specială) au 
fost asigurate prin încadrarea la plata cu ora a specialiştilor centrului iar activitatea asistentului social a fost asigurată 
prin extinderea de sarcini de către secretarul instituţiei care a absolvit studii de specialitate. 
Astfel s-a venit în întâmpinarea solicitărilor părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor/elevilor/tinerilor cu CES şi la 
propunerile SEOSP,  Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională (formată din reprezentanţi ai Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională, Inspectoratului Şcolar Judeţean, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului, Consiliului Judeţean Brăila şi Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă) a emis certificate de orientare şcolară 
şi profesională, în urma şedinţelor bilunare. CJRAE asigură şi preşedinţia comisiei prin directorul instituţiei. 
Pe durata a patru săptămâni,  profesorii consilieri au desfăşurat activitatea de evaluare psihosomatică a copiilor 
în vederea orientării şcolare pentru grupa mare, clasa pregătitoare sau clasa I, sub coordonarea directorului 
CJRAE. 
Comisia judeţeană a stabilit centre de evaluare atât în municipiu cât şi în judeţ. 
Opt echipe de evaluatori au funcţionat permanent în centrele de evaluare din municipiu. Alte echipe s-au deplasat 
zilnic în centrele de evaluare din judeţ, împreună cu coordonatorul, directorul CJRAE,pentru a veni în întâmpinarea 
numeroaselor cereri depuse de părinţii copiilor. Eliberarea recomandărilor s-a realizat în aceeaşi zi, în urma evaluării 
psihosomatice. 
Procesele verbale au fost înaintate, în ziua stabilită prin lege, comisiei judeţene. 
Pentru cei care, din diferite motive, nu au putut participa la evaluare, activitatea a fost continuată, până la începerea 
noului an şcolar la sediul CJRAE.Această acţiune de anvergură, susţinută logistic de către Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Brăila, desfăşurată zilnic pe parcursul a 8 ore, a demonstrat că o bună organizare, susţinută cu profesionalism 
de coeziunea grupului, nu poate duce decât la rezultate pe măsura muncii depuse. 
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Infiinţarea în ultimii cinci ani a două posturi de profesor consilier, în cadrul CJAP-ului, pentru unităţile şcolare 
din mediul rural şi a trei cabinete logopedice la Însurăţei, Făurei şi Ianca a permis accesul la intervenţie 
specializată pentru mulţi beneficiari care nu îşi permiteau deplasarea în municipiu. 
În cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitare, voluntarii din liceele brăilene au desfăşurat permanent 
activităţi comune (sportive, cultural-artistice, de loisir, de binefacere) având ca beneficiari elevi/tineri cu cerinţe 
educaţionale speciale. 
La Brăila a fost organizată faza națională a concursului de dans «  Împreună pentru viitor » (secțiunile dans tradițional 
și dans modern) , cu participarea echipelor din Galaţi, Vrancea, Constanţa, Buzău, Iași, Bistrița Năsăud, Mureș, 
Maramureș, Arad, Hunedoara, Argeș, București, Brăila. 
Acest eveniment s-a bucurat de participarea extraordinară a excelenței sale Emma Nicholson,baroneasă de 
Winterbourne.  
În toate acţiunile întreprinse s-a avut în vedere facilitarea accesului populaţiei şcolare, a părinţilor şi a cadrelor 
didactice la serviciile specializate şi o bună colaborare cu toţi factorii implicaţi în actul educaţional, care la rândul lor 
ne-au sprijinit în acţiunile întreprinse. 

2. Activităţi metodico-ştiinţifice 
Profesorii logopezi şi profesorii în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică au participat la sedinţele comisiilor 
metodice şi ale cercului pedagogic . 
Temele abordate au fost următoarele: 

a) Cerc pedagogic 
- „Factorii educaționali implicați în adaptarea preșcolarului la mediul școlarității”(semestrul I) 
- „Factorii educaționali implicați în integrarea școlară, profesională și socială a elevilor/tinerilor”(semestrul al II-

lea) 
b) Comisii metodice 

- „Metode interactive folosite în terapia logopedică” (semestrul I) 
- „Jocul didactic-rol și importanță în terapia logopedică”(semestrul I) 
- „Actorii implicați în terapia logopedică”(semestrul I) 
- „Instrumente de lucru în evaluarea personalității„(semestrul I) 
- „Modalitățile de intervenție în tulburările de anxietate” (semestrul I) 
- „Etape în consilierea situațiilor de criză ”(semestrul  I) 
- „Tehnica narativă în consiliere”(semestrul I) 
- „Influența tulburărilor de limbaj asupra personalității copiilor”(semestrul al II-lea) 
- „Boala Wilson-intervenții psihopedagogice”(semestrul al II-lea) 
- „Relații și determinare între retard verbal și alte sindroame” (semestrul al II-lea) 
- „Metode de cultivare a talentelor și de stimulare a creativității elevilor”(semestrul al II-lea) 
- „Impactul tranziției de la ciclul primar la ciclul gimnazial”(semestrul al II-lea) 

   -     „Managementul clasei de elevi”(semestrul al II-lea) 
3.Publicaţii proprii/diseminare 
    - „Ghidul carierei”(publicaţie anuală, înregistrată cu ISSN) 
    - „Perspective” (publicaţie anuală, înregistrată cu ISSN, nr.11) 
    - „La început a fost cuvântul” (publicaţie anuală, înregistrată cu ISSN, nr.7) 
    - pliante, afişe de prezentare şi popularizare a serviciilor CJRAE Brăila 
    - articole publicate în presa locală 
4.Proiecte şi parteneriate educaţionale 
-„Te ajutăm să nu fii singur”- parteneri: Şcoala Gimnazială „ Mihai Eminescu”Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Brăila 
-„Un viitor pentru copilul meu” ”- parteneri: Şcoala Gimnazială „ Mihai Eminescu”Brăila şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Brăila 
-„Simfonia primăverii”- parteneri:Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă”Brăila  şi  Liceul Teoretic „George Vâlsan” 
Făurei 
-„De la şcoală la viaţa profesională, spre carieră” – parteneri :Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila 
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 
-„Să exmatriculăm violenţa!” – partener: Şcoala Gimnazială „G.Coşbuc” Brăila 
-„O şansă pentru viitor ! – partener: Şcoala Gimnazială „G.Coşbuc” Brăila 
-„Violenţa, arma celor slabi” - partener: Colegiul Tehnic „ Panait Istrati” Brăila  
-„Stă în puterea mea să iau decizia corectă” – parteneri: Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Brăila şi Şcoala Gimnazială 
„Mihail Kogălniceanu” Brăila 
-„Aleg să fiu sănătos!” – parteneri: Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Brăila 
-„Alege o meserie pentre o viaţă!” – parteneri: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Brăila , Şcoala Gimnazială 
„Sf.Apostol Andrei” Brăila, Şcoala Gimnazială „A.S.Puşkin” Brăila şi Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran” Brăila 
-„Si noi suntem flori”- parteneri: Şcoala Gimnazială „C.S.Aldea”Brăila, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila, 
Asociaţia „ART –TERAPIE.CES.AU”Brăila, Casa Corpului Didactic Brăila 
-„Mesajul meu antidrog, pentru tine” – parteneri : Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila şi 
Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila 
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- „Violenţa nu este o soluţie! Găseşte alternative!” – parteneri : Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti şi Colegiul 
Economic „Ion Ghica”Brăila 
-„Şcoala altfel:Să ştii mai multe,să fii mai bun!” – parteneri: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, Colegiul Tehnic 
„Edmond Nicolau „ Brăila 
-„Fii isteţ, nu fi violent!” – partener: Colegiul Naţional „Ana Aslan” Brăila 
-„Invaţă să mă cunoşti ! – parteneri: Şcoala Gimnazială „C.S.Aldea” Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 
-Tehnici de învăţare eficientă – parteneri: Liceul cu Program Sportiv Brăila şi Şcoala Gimnazială „A.I.Cuza” Brăila  
-„Spune da, prezenţei tale la şcoală !” – partener Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila 
-„Strada nu ţine loc de şcoală !” - parteneri Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Brăila , Şcoala Gimnazială 
„Sf.Apostol Andrei” Brăila, Şcoala Gimnazială „A.S.Puşkin” Brăila şi Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran” Brăila. 
-„Mai întâi caracterul” – parteneri: Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila şi Character First România 
-Program educaţional integrat de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ primar în învăţământ gimnazial în vederea 
prevenirii insuccesului şcolar la elevi – partener Şcoala Gimnazială Viziru  
-„Medierea – modalitate de soluţionare a conflictelor apărute în mediul şcolar” –Ministerul Educaţiei Naţionale 
-„Adolescent pas cu pas” – parteneri:- Colegiul Naţional „N.Bălcescu” Brăila, Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran „ 
Brăila, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila, Şcoala Gimnazială „C.S.Aldea” Brăila, Şcoala Gimnazială „E.Teodoroiu” 
Brăila, Colegiul Naţional „Gh.M.Murgoci” Brăila, Cabinet Medical XI Brăila, Fundaţia „Tineri pentru Tineri” Filiala 
Brăila, Şcoala Gimnazială „ Vlaicu Vodă „ Brăila 
-„Şcoala – pentru viitorul elevului” – partener :Liceul Tehnologic „A.Saligny”  

Brăila 
-Protocol de colaborare pentru prevenirea şi combaterea violenţei din mediul şcolar şi a comiterii de fapte antisociale în 
incinta şi în zona adiacentă unităţii şcolare – partener: Liceul Tehnologic Insurăţei 
-„Program educaţional integrat de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ primar în ciclul de învăţământ gimnazial 
în vederea prevenirii insuccesului şcolar la elevi” – partener: Şcoala Gimnazială „Sf.Andrei” Brăila 
-Învaţă să mă cunoşti !” – parteneri: Şcoala Gimnazială „C.S.Aldea” Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 
-Program de consiliere şi orientare în carieră la elevii de clasa a VIII-a – partener: Şcoala Gimnazială „C.S.Aldea” Brăila 
-„Necenzurat „ – partener: Colegiul Naţional „Ana Aslan „ Brăila 
-„Fii isteţ, nu fi violent!” – parener : Colegiul Naţional „Ana Aslan „ Brăila 
-„Spune NU drogurilor!” – partener : Liceul Tehnologic „A.Saligny” Brăila 
-„O carieră de succes – un stil de viaţă !” – partener : Liceul Tehnologic Insurăţei 
-„Violenţa şi agresivitatea nu-ţi fac cinste !” – parteneri: Liceul Teoretic „G.Vâlsan” Făurei, Poliţia oraş Făurei, Biserica 
oraş Făurei  
-„Elev violent – Cine-i de vină ?!”- parteneri :Liceul Teoretic  „P.Cerna” Brăila şi Colegiul Economic „I.Ghica” Brăila 
-Program de stimulare a capacităţilor de înţelegere, învăţare şi rezolvare de probleme pentru elevii din clasele a XII-a – 
partener : Liceul Tehnologic „A.Saligny” Brăila 
-Descoperă frumuseţea interioară a copilului tău! – parteneri: Grădiniţa nr.37 Brăila şi Grădiniţa nr.3 Brăila  
5.Formarea/perfecționarea și dezvoltarea resurselor umane 
La această dată pe posturile didactice din CJRAE sunt angajaţi numai profesori titulari, absolvenţi de studii în specialitate 
de lungă durată. Politica instituţiei a fost de a asigura stabilitatea şi continuitatea în cabinetele specializate şi de a încuraja 
perfecţionarea prin participarea la examenele pentru obţinerea gradelor didactice. 
În anul şcolar 2013 -2014 de remarcat sunt participările cadrelor didactice la: 
- Workshop Terapia 3C 
- Cursul de formare ,,Consilierul mediator”, organizat de Ministerul Educației Naționale 
- Conferința Națională ,,Învățământul special în contextul legislației actuale”, organizată de Ministerul Educației 

Naționale 
6.Dotări 
Pe parcursul anului şcolar 2013-2014, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională i-a fost asigurată 
finanţarea corespunzătoare de către ordonatorul principal de credite, Consiliul Judeţean Brăila, fapt ce a permis 
asigurarea materialelor necesare desfăşurării în condiţii foarte bune a activităţii tuturor compartimentelor şi asigurarea 
condiţiilor optime de muncă. 
7.Concluzii 
În acest moment CJRAE Brăila dispune de resursele materiale şi umane necesare pentru a se impune prin calitatea 
serviciilor specializate pe care le oferă beneficiarilor prin CJAP  (7 posturi din care 2 pentru mediul rural), 18 cabinete de  
asistenţă psihopedagogică (15 în municipiu, câte unul în oraşele Însurăţei, Ianca, Făurei), 15 cabinete logopedice (12 în 
municipiu şi nou înfiinţatele cabinete din Insurăţei, Ianca, Făurei) şi prin Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi 
Profesională . 
Solicitările din ce în mai numeroase din partea partenerilor noştri implicaţi în actul educaţional (părinţi, reprezentanţi ai 
diferitelor instituţii atât din judeţ cât şi din ţară) ne îndreptăţesc să considerăm că am reuşit , în scurtul timp de când 
existăm ca instituţie, să ne impunem în domeniu. 
În viitor, în limita posibilităţilor financiare, se va continua acţiunea de dezvoltare instituţională pentru a oferi un sprijin 
mai consistent copiilor, familiilor acestora, cadrelor didactice din mediul rural (acum câţiva ani această ofertă era 
inxistentă) şi pentru a menţine standardul de calitate actual. 

 
XII. POLITICI SCOLARE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU MINORITĂŢILE NAŢIONALE 
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La nivelul județului Brăila, studiază limba maternă un număr de 790 de elevi, dintre care 669 studiază limba maternă 
rromani, 99 elevi studiază limba maternă rusă lipovenească și 22 studiază limba maternă greacă. 
Inspectoratul Școlar Judeţean Brăila a continuat și în anul școlar 2013-2014 activităţile pentru implementarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rromilor. 
Incluziunea școlară a elevilor de etnie rromă a reprezentat și reprezintă o direcţie constantă de acţiune a I.S.J. Brăila. 
1. I.S.J. Brăila a făcut parte în anul școlar 2013-2014, printr-un reprezentant, din Grupul de Lucru Mixt constituit de 
Biroul Judeţean pentru rromi. În cadrul Grupului de Lucru Mixt, I.S.J. Brăila, ca și celelalte instituţii descentralizate și 
organizaţii neguvernamentale a sprijinit activitatea Biroului Judeţean pentru rromi pentru întocmirea planurilor judeţene 
de acţiune. 
 I.S.J. Brăila și-a desfășurat activitatea pentru sprijinirea învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, pe baza Legii 
Nr. 1/2011 Si a O.M.E.C.T.S. Nr. 5530/5 oct 2011. 
Conform articolului 15 din O.M.E.C.T.S. Nr. 5530/5 oct 2011, inspectorii școlari au următoarele atribuţii: 
a) controlează Si verifică aplicarea legislaţiei si a actelor normative în vigoare privind curriculumul școlar;  
b) proiectează, organizează, desfășoară si valorifică inspecţia școlară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar;  
c) monitorizează utilizarea manualelor alternative Si a auxiliarelor didactice avizate;  
d) verifică Si evaluează toate activităţile Si serviciile de învăţământ preuniversitar organizate în parteneriat cu operatorii 
economici, fundaţii, asociaţii, organizaţii neguvernamentale, culte Si alte persoane juridice sau fizice, în afara unităţilor 
de învăţământ, cu respectarea legalităţii;  
e) monitorizeaza scolarizarea elevilor si participarea acestora la cursuri pe durata invatamantului obligatoriu;  
f) monitorizeaza activitatea educativa extrascolara; 
g)asigură organizarea si desfasurarea examenelor nationale, concursurilor de admitere si a examenelor de certificare a 
competentelor profesionale din unitatile de invatamant, precum si a concursurilor scolare pe obiecte de studiu si meserii, 
cultural-artistice si sportive de la nivelul judetului, in conditiile legii si in conformitate cu regulamentele, normele si 
metodologiile elaborate in acest sens de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; 
h)controlează activitatea personalului didactic privind utilizarea resurselor materiale din unitatile de invatamant: 
laboratoare, cabinete, ateliere, biblioteci, sali de demonstratie, ferme scolare;  
i)elaboreaza indrumari si recomandari metodice pe care le difuzeaza, cu aprobarea conducerii inspectoratului scolar, in 
unitatile de invatamant;  
 j) indruma si controleaza activitatea cadrelor didactice din domeniul de specialitate si desfasoara activitati de inspectie 
scolara, intocmind documente specifice; 
k) aplica la nivel judeţean metodologiile Ministerului Educatiei Naționale de stimulare a excelentei didactice;  
l) elaborează portofoliul profesional care contine documentele aferente activitatii desfasurate;  
m) intocmeste, actualizeaza si gestioneaza procedurile activitatilor desfasurate la nivelul compartimentului.  
2.Învăţământul pentru elevii aparţinând minorităţii rrome, se desfășoară în conformitate cu art. 46, alin (6) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 Si în conformitate cu O.M.E.C.T.S. Nr. 5671/10.09.2012. 
Conform prevederilor O.M.E.C.T.S. Nr. 5671/10.09.2012, Art. 33, învăţământul în limba maternă se asigură numai dacă 
există cereri în acest sens, la unităţile de învăţământ.  
Art. 35, din același O.M.E.C.T.S. Nr. 5671/10.09.2012 prevede „După exprimarea opţiunii, studiul limbii materne devine 
obligatoriu, de-a lungul întregului ciclu de învăţământ”(ciclurile de învăţământ sunt: ciclul preșcolar, ciclul primar-cls I-
IV, ciclul gimnazial-cls V-VIII Si ciclul liceal-cls IX-XII).  
De asemenea, trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011(Art. 63) cu privire la numărul 
de elevi ce pot forma o grupă/clasă: 
a)educaţia antepreșcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5 Si nu mai mult de 9; 
b) învăţământul preșcolar: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puţin de 10 Si nu mai mult de 20; 
c)învăţământul primar: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 12 Si nu mai mult de 25; 
d)învăţământul gimnazial: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 12 Si nu mai mult de 30; 
e)învăţământul liceal: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 Si nu mai mult de 30; 
f)învăţământul postliceal: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 Si nu mai mult de 30; 
g)învăţământul special pentru elevi cu deficienţe ușoare și/sau moderate: grupa cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai 
puţin de 8 Si nu mai mult de 12; 
h)învăţământul special pentru elevi cu deficienţe grave: grupa cuprinde în medie 5 elevi, dar nu mai puţin de 4 Si nu mai 
mult de 6. 
Studiul limbii rromani se desfășoară în următoarele unități de învățământ, sub îndrumarea învățătorilor și profesorilor de 
limba rromani care au următoarele studii: 
Nr. 
crt 

Denumire 
unitate(secţia) 

Nr.grupe/clase Nr. elevi care 
studiază 

limba 
maternă 
rromani 

Nr. 
cadre 

didactice 

Pregătire profesională cadre didactice 

1 Şcoala Gimnazială 
“Nikos 

Kazantzakis” Brăila 

6 grupe 126 1 Cadru didactic absolvent 
CREDIS, promoţia 2006, specializarea: 
Institutor învăţământ primar(direcţia de 
studii limba rromani) 

2 Şcoala Gimazială 9 grupe 125 2 Un cadru didactic cu diplomă de 



318 
 

“Anton Pann” 
Brăila 

 
1 clasă cu 
predare 

integrală în lb 
rromani 

 
17 

bacalaureat şi cursuri în limba rromani 
Celălalt cadru didactic, absolvent 
CREDIS, specializarea: Institutor 
învăţământ primar(direcţia de studii 
limba rromani) 

3 Şcoala Gimnazială 
Şuţeşti 

9 141 2 Profesor titular limba rromani, grad 
definitiv, facultatea de Limbi şi 
literature străine, Univ. Bucureşti 
Celălalt cadru didactic, absolvent 
CREDIS, specializarea: Institutor 
învăţământ primar(direcţia de studii 
limba rromani) 

4 Şcoala Gimnazială 
Unirea, structura 
Valea Cănepii 

3 grupe 33 1 Un cadru didactic cu diplomă de 
bacalaureat, specializarea învăţător-
educatoare-Liceu pedagogic 

5 Şcoala Gimnazială 
Gradiştea 

2 32 1 Cadru didactic absolvent 
CREDIS, promoţia 2006, specializarea: 
Institutor învăţământ primar(direcţia de 
studii limba rromani) 

6 Şcoala Gimanzială 
Viziru 

4 grupe 55 1 Un cadru didactic cu diplomă de 
bacalaureat şi cursuri în limba rromani 

7 Şcoala Gimnazială 
Lanurile 

8 100 1 Un cadru didactic cu diplomă de 
bacalaureat şi cursuri în limba rromani 

8 Liceul Tehnologic 
Însurăţei 

4 40 2 Ambele cadre didactice au diplomă de 
bacalaureat şi cursuri în limba rromani 

Rezultate remarcabile obținute de elevii care studiază limba maternă la Olimpiadele internaționale: 
Olimpiada internațională de limba rromani: 
Nr 
crt Nume și prenume elev Clasa Unitatea școlară Premiu Profesor la clasă 

1 FETIC VERONICA 
GEORGIANA 

VIII ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 

ȘUȚEȘTI 

PREMIUL II CEAMA CORINA 

2 ONICEL RALUCA 
ANDREEA 

VIII ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 

”ANTON 
PANN” 

MENȚIUNEA 
II 

ANTON MARIAN ALEXANDRU 

Rezultate remarcabile obținute de elevii care studiază limba maternă la Olimpiadele naționale: 
Olimpiada națională de limba rromani maternă, limba rusă maternal și pedagogie: 
Nr. 
crt. Olimpiadă Nume și prenume 

elev Clasa Unitatea școlară Premiu Profesor la clasă 

1 Olimpiada Națională 
Limba rusă maternă 

BOUNEGRU 
ALEXANDRA 

VIII Școala 
Gimnazială 

”A.S. Puskin” 
Brăila 

II Chirsanov Mihai 

2 Olimpiada Națională 
Limba rusă maternă 

CHIPRIAN 
ALEXANDRA 

VIII Școala 
Gimnazială 

”A.S. Puskin” 
Brăila 

MENȚIU
NE 

Chirsanov Mihai 

3 Olimpiada Națională 
de Pedagogie-

Psihologie 

ZAINEA 
TEODORA 
ROXANA 

XII Liceul Pedagogic 
”D.P. 

Perpessicius” 
Brăila 

MENȚIU
NE 

Gherghinoiu 
Constantin 

4 Olimpiada Națională 
de Pedagogie-

Psihologie 

MĂCREANU 
MIRELA 

IX Liceul Pedagogic 
”D.P. 

Perpessicius” 
Brăila 

MENȚIU
NE 

Țino Maria Luiza 

5 Olimpiada Națională 
Limba rromani 

maternă 

FETIC 
VERONICA 

VIII Școala 
Gimnazială 
Șuțești, jud. 

Brăila 

I Ceamă Corina 

6 Olimpiada Națională 
Limba rromani 

maternă 

ONICEL 
RALUCA 

ANDREEA 

VIII Școala 
Gimnazială 

”Anton Pann” 

III Anton Alexandru 
Marian 
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Brăila 
7 Concursul Național 

de Istoria și tradițiile 
rromilor 

TIUTIU 
STELUȚA 
COSTELIA 

VII Școala 
Gimnazială 
Șuțești, jud. 

Brăila 

III Ceamă Corina 

Demersurile întreprinse de I.S.J. Brăila în vederea promovării politicilor din Strategia de guvernare în educaţie 
pentru persoanele aparţinând minorităţii rromilor 
În urma unei analize realizate la nivelul IŞJ Brăila au fost identificate un număr de 19 zone care au populaţie şcolară 
numeroasă ce se poate încadra în categoria de grup dezavantajat. Dintre acestea 3 sunt în Municipiul Brăila, restul sunt în 
alte localităţi ale judeţului şi doar 11 dintre unităţile şcolare din aceste bazine au mediator şcolar încadrat. Mediatorii 
şcolari existenţi în prezent au fost formaţi şi angajaţi prin proiectul PHARE RO 2004/016-772. 01.01.02 „Acces la 
educaţie pentru grupuri dezavantajate” la cererea Autorităţii Contractante Ramboll Finnconsult Oy, Espoo, Finlanda, în 
numele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România. La finalul proiectului mediatorii au fost preluaţi de 
către unităţile şcolare, pe baza principiului sustenabilităţii, contractul de muncă a fost refăcut pe perioadă nedeterminată. 
Identificarea acestor unităţi şcolare s-a făcut prin aplicarea unor criterii divizate în trei categorii după cum urmează: 
I. Criterii de tip educaţional:  
1) În comunitatea în care se află şcoala există copii de vârstă preşcolară care nu sunt cuprinși în învăţământul preșcolar şi 
copii de vârstă şcolară care nu au frecventat școala sau care au abandonat învăţământul obligatoriu; 
2) Rata abandonului școlar în învățământul obligatoriu si rata absenteismului școlar sunt ridicate, iar rezultatele școlare 
ale elevilor sunt nesatisfăcătoare într-un procent semnificativ. 
3) Școala este multietnică sau este o scoală în care predomină elevi de etnie romă. 
4) Limba de predare este diferită de limba maternă; 
5) Cultura minorității este slab reprezentată la nivelul scolii; 
6) Deși în scoală sunt mulți elevi care aparțin unei minorități naționale, nu există cadre didactice care aparțin acelei etnii; 
7) Există sau se manifestă riscul unor conflicte în comunitate si /sau în scoală care pot afecta participarea școlară a 
copiilor romi, din cauze care Ţin de segregarea etnică sau de alte forme de discriminare. 
8) Există comportamente discriminatorii față de elevii romi. 
II. Criterii de tip socio-economic: 
1. Localitatea se află într-o zonă cunoscută ca defavorizată;. 
2. În comunitate există familii cu mulți copii sau cu copiii aflați în grija altor persoane decât a părinților; 
3. Există semnale că în comunitate este exploatată munca minorilor, ceea ce conduce la abandon școlar; 
4. În comunitate există o rată ridicată a șomajului sau numărul persoanelor încadrate în 
muncă cu forme legale este mic; 
5. În comunitate există multe persoane care nu au acte de identitate; 
6. Un mare număr dintre membrii comunității sunt nevoiți să migreze temporar pentru a-si asigura sursele de existență; 
7. În comunitate există o atitudine negativă față de minoritatea națională sau în comunitate au avut loc conflicte 
interetnice ori există premise pentru declanșarea lor; 
8. Elevii scolii provin, în majoritate, din familii dezavantajate; 
III. Criterii de tip cultural: 
1. Comunitatea este multietnică; 
2. Locuitorii din comunitate folosesc meseriile tradiționale ale etniei ca mijloc de supraviețuire; 
3. Accesul la publicații, librării, biblioteci, radio, televiziune este redus sau inexistent; 
4. Nivelul de educație școlară al membrilor comunității este scăzut. 
În urma aplicării acestor criterii cu sprijinul C.J.R.A.E. în intervalul august 2013 – noiembrie 2013 şi a selectării 
unităţilor şcolare (din UAT-urile Vişani, Galbenu, Jirlău, Făurei, Traian, Ulmu, Ianca şi Râmnicelu )  IŞJ Brăila a 
contactat în prima decadă a lunii decembrie 2012, conducerile şcolilor din subordine în scopul verificării disponibilităţii 
financiare de angajare a unui mediator şcolar. Din verificările făcute a rezultat că niciuna dintre şcoli nu dispune de 
resurse financiare suficiente iar numărul de angajaţi este în conformitate cu prevederile legale.  
După cum se ştie numărul de posturi pentru învăţământ se aprobă în fiecare an prin ordin de ministru acest număr fiind 
corelat cu numărul de elevi. Deoarece numărul de elevi este în scădere au trebuit acoperite cu prioritate normele de 
predare la clasă şi abia apoi cele pentru personalul didactic auxiliar. 
De aceea, atât unităţile şcolare cât şi IŞJ s-au aflat în imposibilitatea de a suplimenta statul de funcţii cu încă o poziţie, 
cea de mediator.  
În această situaţie a fost solicitat sprijinul autorităţilor judeţene, Prefectura Judeţului Brăila şi Consiliul Judeţean în 
scopul angajării mediatorului şcolar de către primăriile unităţilor administrativ teritoriale. Astfel la o şedinţă de Consiliu 
Prefectural, primarii localităţilor mai sus amintite au primit din partea IŞJ câte un CD cu toate informaţiile necesare 
angajării mediatorului şcolar. Trebuie să amintim că directorii de unităţi şcolare primiseră deja aceleaşi informaţii cu 
sarcina de a începe demersurile pe lângă autorităţile locale în scopul angajării mediatorului şcolar. 
În tabelul de mai jos este prezentată o sinteză a demersurilor întreprinse de I.S.J. Brăila în vederea promovării politicilor 
din Strategia de guvernare în educaţie pentru persoanele aparţinând minorităţii rromilor, în anul şcolar 2013 - 2014 : 
Nr. 
Crt 

Activitate/ 
Acţiune 

Termen Răspunde 
Iniţiator 

Indicatori Surse buget de 
stat 

Stadiul 
realizării 

 Educaţie      
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Nr. 
Crt 

Activitate/ 
Acţiune 

Termen Răspunde 
Iniţiator 

Indicatori Surse buget de 
stat 

Stadiul 
realizării 

1. Asigurarea studiului în 
limba maternă rromani 
pentru aproximativ 1000 
de elevi ce aparţin 
minorităţii rrome. 

Semestrul I şi 
II, an şcolar 
2013-2014 

I.S.J. Brăila 
prin unităţile 
de 
învăţământ 
din 
subordine 

949 de elevi care 
studiază limba 
maternă rromani 
pe bază de cerere 
depusă şi 
înregistrată la 
unitatea de 
învăţământ 

Bugetul M.E.N. 
prin consiliile 
locale şi bugetul 
local 

Realizat 

2. Promovarea 
multiculturalitatii si 
protejarea culturii 
minoritatii rrome 

Semestrul I şi 
II, an şcolar 
2013-2014 

I.S.J. Brăila 
prin unităţile 
de 
învăţământ 
din 
subordine 
Asociaţia 
Divers 
România 

Participarea cu 
una echipe de 
elevi rromi şi 
nerromi la etapa 
naţională a 
concursului 
DIVERSITATE
A-O şansă în 
plus spre viitor-
Zalău-iunie 2014 

Buget M.E.N. 
Buget ISJ 
Buget local 
Bugetul 
Asociaţiei Divers 
România 
Buget Şcoala 
Gimnazială 
Lanurile, jud. 
Brăila 

Realizat 

3. Elaborarea şi tipărirea 
broşurii care cuprinde 
informaţii despre 
admitere. 

1 mai 2014 I.S.J. Brăila Aproximativ 
5000 de broşuri 
tipărite 

Bugetul I.S.J. 
Brăila 

Realizat 

4. Transmiterea către 60 de 
elevi rromi de clasa a 
VIII-a a 60 de broşuri ce 
cuprind informaţii 
despre admitere. 

7 mai 2014 I.S.J. Brăila Transmiterea a 
60 de broşuri de 
admitere 

Bugetul I.S.J. 
Brăila 

Realizat 

5. Instruirea părinţilor şi 
elevilor rromi de clasa a 
VIII-a pentru 
prezentarea procedurilor 
de admitere şi a planului 
de şcolarizare. 

13-31 mai 
2014 

Profesorii 
diriginţi din 
unităţile de 
învăţământ 
de pe raza 
judeţului 
Brăila 

Consilierea 
educaţională a 60 
de părinţi şi elevi 
rromi despre 
procedurile 
admiterii 

Bugetul I.S.J. 
Brăila 
Bugetele locale 

Realizat 

6. Afişarea locurilor 
speciale pentru 
candidaţii rromi ce 
doresc continuarea 
studiilor în clasa a IX-a 
liceu 

15 mai 2014 I.S.J. Brăila Alocarea a două 
locuri speciale la 
fiecare clasă a 
IX-a, profil şi 
specializare, 
pentru anul 
şcolar 2014-2015 
de către I.S.J. 
Brăila 

Bugetul I.S.J. 
Brăila 
Bugetele locale 

Realizat 

7. Depunerea dosarelor 
elevilor rromi absolvenţi 
ai clasei a VIII-a la 
Comisia Judeţeană de 
Admitere a I.S.J. Brăila. 

1-4 iulie 2014 I.S.J. Brăila Depunerea a 
aproximativ 60 
de dosare ale 
elevilor rromi 
absolbenţi ai 
clasei a VIII-a 

Bugetul I.S.J. 
Brăila 
Bugetele locale 

În curs de 
realizare 

8. Repartizarea 
candidaţilor pe locuri 
speciale pentru rromi. 

7 iulie 2014, 
ora 12,00 

I.S.J. Brăila 
Comisia 
judeţeană de 
admitere 

Repartizarea în 
şedinţă publică a 
28 elevi rromi pe 
locuri speciale 

Bugetul I.S.J. 
Brăila 
 

Realizat 

9. Cooperarea cu 
societatea civilă şi cu 
organizaţiile 
neguvernamentale în 
vederea semnării de 
proiecte şi protocoale de 
colaborare ce au ca scop 
participarea şcolară a 
copiilor rromi. 

An şcolar 
2013-2014 

Organizaţiile 
neguvernam
entale 

Realizarea 
obiectivelor din 
protocolul de 
colaborare 

Bugetul I.S.J. 
Brăila 
Bugetul O.N.G.-
urilor 

Realizat 



321 
 

Nr. 
Crt 

Activitate/ 
Acţiune 

Termen Răspunde 
Iniţiator 

Indicatori Surse buget de 
stat 

Stadiul 
realizării 

10. Îndrumarea cadrelor 
didactice rrome care 
predau limba rromani 
pentru a participa la 
cursurile de 
perfecţionare din cadrul 
C.C.D. Brăila sau la 
cursuri de finalizare a 
studiilor pentru a deveni 
cadre didactice cu studii 
corespunzătoare 
postului. 

Sfârşitul 
semestrului al 
II-lea, an 
şcolar 2013-
2014 

I.S.J. Brăila 
C.C.D. 
Brăila 
I.S.J. Bihor 
C.C.D. 
Bihor 

Participarea a 11 
cadre didactice 
care predau 
limba rromani la 
cursuri de 
perfecţionare. 

Bugetul I.S.J. 
Bihor 
Bugetul C.C.D. 
Bihor 

În curs de 
realizare 

11. Dezvoltarea reţelei de 
mediatori prin care se 
asigură încurajarea 
participării populaţiei 
rrome la învăţământul 
obligatoriu. 

An şcolar 
2013-2014 

Consiliile 
locale 
I.S.J. Brăila 
 

I.S.J. Brăila are 
în reţeaua 
unităţilor de 
învăţământ 10 
mediatori şcolari 
angajaţi pe 
perioadă 
nedeterminată 
pentru unităţile 
administrativ-
teritoriale cu 
pondere 
semnificativă a 
populaţiei rrome 

Bugetul I.S.J. 
Brăila 
Bugetul 
Comunităţilor 
locale din 
municipiul şi 
judeţeul Brăila 

Realizat 

12 Obţinerea de rezultate 
peste medie la 
Olimpiadele şi 
concursurile şcolare 
pentru elevii care 
studiază limba maternă-
limba rromani 

An şcolar 
2013-2014 

I.S.J. Brăila 
Unităţile de 
învăţământ 
în care se 
studiază 
limba 
maternă 
limba 
rromani 

Premiul II şi 
Manţiunea II 
pentru două 
eleve de la 
Şcoala Şuţeşti şi 
Şcoala „Anton 
Pann” la 
Olimpiada 
Internaţională de 
Limba rromani 

Bugetul M.E.N. 
 
Bugetul I.S.J. 
Brăila 

Realizat 

 
 
 
 
XIII. PARTENERIATUL SOCIAL INTER/INSTITUŢIONAL SI CU SINDICATELE REPREZENTATIVE 
Parteneriatul cu comunitatea locală 
Inspectoratul Scolar Judeţean Brăila a dezvoltat si continuă să dezvolte relaţii reale si autentice de parteneriat cu 
toate instituţiile si unităţile administraţiei centrale si locale. Cu instituţiile de învăţământ superior si preuniversitar, cu 
instituţiile de artă si cultură, cu ONG-uri, cu alte tipuri de instituţii si organizaţii. 
Instituţii partenere: Instituţia Prefectului, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, departamentul delicvenţă juvenilă; Centru 
de Prevenire, Evaluare Si Consiliere Antidrog Brăila;, Directia pentru Tineret Braila; Muzeul Brăilei, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură, Culte Si Patrimoniu Cultural Naţional, Brăila; Direcţia pentru Protecţie a Copilului, Brăila; Direcţia de 
Muncă Si Incluziune Sociala, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi; Primăria, 
Serviciul de Asistenţă Socială; Club „Voltin”. 
Parteneriat multiplu în cadrul Programului Internaţional de combatere a celor mai grave forme de muncă a copiilor, 
încheiat între Direcţia pentru Protecţia Copilului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, 
Primărie, Fundaţia "Euro 21", Asociaţia "Diaconia"; 
Centru de Prevenire, Evaluare Si Consiliere Antidrog Brăila, în parteneriart cu ISJ Brăila au susţinut proiectul “Mesajul 
meu antidrog”, proiect de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri în mediul Scolar. 
Plan comun de acţiune privind îmbunătăţirea climatului de siguranţă publică în zona unităţilor Scolare, în care s-au 
implicat:  Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean de Poliţie. 
Protocolul de cooperare cu Penitenciarul Brăila, în vederea derulării activităţilor de Scolarizare Si profesionalizare a 
persoanelor aflate în executarea unei pedepse private de libertate în condiţii similare celor din comunitate. 
Protocol de parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila privind colaborarea în cadrul proiectului “Valenţe 
culturale ale securităţii Si sănătăţii în muncă”, având ca obiectiv pregătirea tinerilor în ceea ce priveSte securitatea Si 
sănătatea în muncăprin formarea unei atitudini corespunzătoare cu privire la conStientizarea riscurilor. 
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De asemenea, se desfăSoară proiecte cu rezultate deosebite în cadrul parteneriatelor încheiate cu Serviciul de Reintegrare 
Socială Si Supraveghere de pe lângă Tribunalul Brăila, Filiala de Cruce RoSie Brăila; Universitatea "Constantin 
Brâncoveanu", Consiliul Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică Brăila - Biroul de Promovare a Sănătăţii. 
Rezultatele acţiunilor în parteneriat 
În cadrul convenţiilor de parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Jandarmeria si  Consiliul Judeţean, la nivelul 
unităţilor de învăţământ, s-au întreprins acţiuni concrete pentru a se asigura securitatea copiilor în Scoală, siguranţa 
civică în zona unităţilor de învăţământ, menţinerea ordinii Si liniStii publice în perioada desfăSurării examenelor, etc. 
Parteneriatul cu SRSS - Tribunalul Brăila si IPJ - Serviciul "Delincvenţă juvenilă" s-au desfăSurat acţiuni de prevenire a 
delincvenţei juvenile, a criminalităţii în mediul Scolar, reducerea riscului recidivei Si reintegrarea socială a persoanelor 
care au săvârSit infracţiuni. 
Protocolul de colaborare între ISJ Brăila si Cultul Romano- Catolic, Cultul Penticostal, cu scopul colaborării în vederea 
desfăSurării în bune condiţii a activităţii de educaţie religioasă în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 
Protocolul pentru organizarea acţiunilor educative din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, realizat în colaborare cu 
Administratia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Universitatea Constantin 
Brâncoveanu Si Muzeul Brăilei. 
Protocol de colaborare cu Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi în vederea cooperării în domeniul formării iniţiale Si 
continue a personalului didactic. 
Parteneriatul cu Asociaţia Naţională Mutuală România-Franţa “Louis Pasteur” Dej –filiala Brăila,  în vederea derulării 
proiectului CERT- „Centrul de Resurse pentru Tineri Braila”. 
Centru de Prevenire, Evaluare Si Consiliere Antidrog Brăila, a iniţiat  împreuna cu ISJ Brăila proiectul “Tutunul Si 
alcoolul:două vicii – trei soluţii”, proiect de prevenire a consumului de tutun Si alcool la elevii din ciclul gimnazial. 
Protocolul de colaborare cu Fundaţia de Evaluare în Educaţie, având ca rezultat evaluări naţionale periodice la 
disciplinele: Limba si literature română, Matematică, Fizică, Informatică, Limba si literatura engleză, Limba germană. 
Situaţia întâlnirilor în Comisii paritare, în comisii de dialog social 
În conformitate cu prevederile legale Si în baza normelor cuprinse în Contractul Colectiv de muncă unic la nivel de 
ramură de învăţământ Si în Contractul Colectiv de muncă din învăţământ la nivelul judeţului Brăila parteneriatul social 
este garantat de o colaborare permanentă Si reală pe principiul egalităţii părţilor, Inspectoratul Scolar Judeţean Brăila Si 
Sindicatul Invăţământ “Corneliu Gheorghe Caranica” Brăila, având drept unic scop bunul mers al actului de educaţie în 
baza unor relaţii de muncă normale. 
Salariaţii din învăţământul brăilean sunt membri ai Sindicatului Invăţământ “Corneliu Gheorghe Caranica” Brăila, 
sindicat unic afiliat la nivel de ramură Federaţiei Sindicatelor Independente din Învăţământ “Spiru Haret”, federaţie aflată 
în structura Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România – “FRĂŢIA”. 
În cadrul Sedinţelor Comisiilor paritare I.S.J.-S.I.B. au fost soluţionate probleme legate de prevederile Legii nr. 
193/2007 Si a H.G. 1317/2006, precum Si referitoare la mobilitatea cadrelor didactice. 
Parteneriatul social administraţie – sindicat la nivelul învăţământului din judeţul Brăila, se desfăSoară în condiţii 
normale, într-un climat de respect reciproc, echilibru Si totală transparenţă. 
Tendinţe generale 
La nivelul I.S.J., liderul judeţean S.I.B. este invitat, cu statut de observator, la Sedinţele Consiliului de administraţie, la 
concursurile de ocupare a posturilor Si catedrelor, a funcţiilor de conducere, precum Si la derularea acţiunilor de 
mobilitate a personalului didactic. 
Si în viitor, parteneriatul social I.S.J. – S.I.B. se va realiza pe aceleaSi coordonate, întrucât se urmăreSte acelaSi unic 
scop, bunul mers al activităţii din sistemul de învăţământ Si creSterea calităţii actului educaţional. 
 
XIV. RELAŢII PUBLICE. IMAGINE. PRESĂ    
Ca funcţie a managementului,  relaţiile publice circumscriu anticiparea, analizarea si interpretarea opiniei publice,  a 
atitudinilor si elementelor care pot avea un impact, pozitiv sau negativ, asupra activităţii instituţiei Inspectoratului Scolar 
Judeţean Brăila Si a învăţământului brăilean.  
Pentru a ne atinge obiectivele, se dezvoltă un sistem eficient de relaţii cu numeroase si diverse segmente de public, pe 
lângă cel tradiţional. 
Comunicarea cu mass-media a avut ca misiune crearea imaginii unei instituţii dinamice si coerente, având la bază Legea 
544/12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum Si Legea 52/ 02 ianuarie 2003, 
privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
Învăţământul brăilean Si activitatea Inspectoratului Scolar Judeţean Brăila sunt în atenţia presei locale. În general, 
conducerea Inspectoratului Scolar Judeţean Brăila a cultivat o relaţie bună cu presa locală: Obiectiv- Vocea Brăilei, 
Arcasu’ online, publică, aproape zilnic reportaje, note, Stiri, anchete, interviuri, comunicate, anunţuri Si editoriale privind 
învăţământul.  Există atât o evidenţă a articolelor publicate în presă, cât si o activitate de stocare a acestora. 
Reporterii acreditaţi ai ziarelor brăilene au acces liber la toate informaţiile de interes public, se întâlnesc periodic cu 
inspectorul Scolar general, inspectorul Scolar general adjunct, cu purtătorul de cuvânt al ISJ Brăila Si, prin publicarea 
unor Stiri, note, anunţuri, comunicate de presă, sprijină activitatea de comunicare a ISJ Brăila cu factorii interesaţi. 
Comunicarea cu mass - media a inclus mai multe componente principale: 
 organizarea de conferinţe de presă, elaborarea Si editarea materialelor pentru mapele de presă; 
  transmiterea de informaţii în vederea participării mass-media la evenimentele de larg interes; 
  redactarea Si transmiterea periodică a comunicatelor de presă, în funcţie de calendarul activităţilor din 
învăţământul argeSean 
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  răspunsul la solicitările individuale de informaţii venite din partea reprezentanţilor mass-media; 
  participarea reprezentanţilor I.S.J. Brăila. la emisiuni TV pe teme educaţionale; 
  consilierea unităţilor de învăţământ din Brăila în probleme legate de comunicarea cu mass-media; 
  menţinerea legăturii permanente cu jurnaliStii acreditaţi pe domeniul învăţământ; 
  monitorizarea permanentă a apariţiilor în mass-media locală si centrală; corectarea informaţiilor eronate apărute 
în presă prin transmiterea de precizări suplimentare, dacă este cazul. 
În judeţul Brăila, Inspectoratul Scolar Judeţean si-a construit o prezenţă activă, cu rezultate deosebite în viaţa scolii 
românesti, printr-o muncă de echipă a inspectorilor scolari, conducerilor de Scoli Si cadrelor didactice. 
Dezvoltarea si menţinerea legăturilor cu partenerii sociali sau autorităţi s-a materializat prin iniţierea de programe si 
proiecte de colaborare cu diferite instituţii guvernamentale si organizaţii nonguvernamentale, prin colaborarea cu diverSi 
parteneri cu preocupări si competenţe în problematica educaţiei. 
De asemenea, existenţa site-ului I.S.J. Brăila reprezintă un canal de comunicare cu publicul foarte important. Este un 
mod de comunicare eficient, ce presupune o gestionare optimă a timpului si un grad ridicat de accesibilitate. 
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