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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 2014-2015.  

 

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%) 

 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%). 
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 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 19 - 19 

Şcoli gimnaziale 26 42 68 

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 71 44 115 

 

2. Formaţiuni de studiu şi clase organizate 

 Preprimar 
Primar şi 

gimnazial 
Liceal X profesional 

Postliceal şi de 

maiştri 
Total 

Învăţământ de masă 415 1242 391 18 94 2160 

Învăţământ special 2 29 4 4 0 39 

Total 417 1271 395 22 94 2199 

 

3. Învăţământ simultan 

 
     Învăţământ simultan Clase cu efective reduse 

nr.clase nr.elevi nr.clase nr.elevi 

Primar 52 757 9 95 

Gimnazial  8 120 7 72 

Liceal 0 0 3 37 

Total 60 901 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 21 2 34 

Clasa a II-a     1 23 1 24 

Clasa a III-a     1 25 2 48 

Clasa a IV-a     2 39 2 57 

Clasa a V-a     3 75 3 74 

Clasa a VI-a     3 78 4 85 

Clasa a VII-a     3 76 3 48 

Clasa a VIII-a     3 70 3 72 

Clasa a IX-a 4 112 8 224 4 96 4 113 

Clasa a X-a 4 112 4 116 4 105 3 81 

Clasa a XI-a 3 84 4 115 4 102 3 83 

Clasa a XII-a 3 93 4 120 4 109 3 90 

         

Total 13 379 34 847 33 819 33 809 

 

5.  Grupe de club sportiv 

Nivel Număr grupe Număr elevi 

Începători 14 237 

Avansaţi 3 30 

Performanţă - - 

Total  17 268 
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IV. RESURSE UMANE 

 

IV.1. PERSONAL DIDACTIC/PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR/PERSONAL NEDIDACTIC 

În anul şcolar 2014-2015 au fost normate 4931,81 posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice, astfel : 

 3539,31 posturi didactice; 

 456 posturi didactice auxiliare; 

 936,5 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 3329,34 434,5 885 4648,84 71,61% 

Consiliul Judeţean 162,47 16 22,50 200,97 80,84% 

M.E.C.S. 47,50 5,5 29 82 57,92% 

TOTAL 3539,31 456 936,5 4931,81 71,76% 

 

IV.1.1. Raportul  cadre didactice/ personal didactic auxiliar (nedidactic) 

Analizând situaţia încadrării la 01.09.2014, raportul personal didactic/personal didactic auxiliar, personal 

didactic/personal nedidactic se prezintă astfel:  

 sunt normate 3539,31de posturi pentru personalul didactic şi 456 de posturi pentru personalul didactic auxiliar, 

rezultă un raport de 7,76 , în scădere faţă de cel înregistrat în anul şcolar 2013-2014,  7,84. 

 sunt normate 3539,31de posturi pentru personalul didactic şi 936,5 de posturi pentru personalul nedidactic, 

rezultă un raport de 3,78, egal cu cel înregistrat în anul şcolar 2013-2014.  

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 

2013-2014    

pers.did./pers.did.aux. 

Raport 

2014-2015    

pers.did./pers.did.aux. 

3539,31 456 7,84 7,76 

Tabelul nr. 3 

Nr. posturi 

didactice 

Nr. posturi 

nedidactic 

Raport 

2013-2014 

pers.did./pers.did.aux. 

Raport 

2014-2015    

pers.did./pers.did.aux. 

3539,3 936,5 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 526,08 335 190,08 

Învăţământ primar 717,3 372,92 344,458 

Învăţământ gimnazial, liceal 2655,55 1884,85 770,7 

Învăţământ special 114,78 111,82 2,97 

Palatele şi cluburile copiilor 23,50 23,50 0 

Consiliere psihopedagogică (cabinete de asistenţă 

psihopedagogică, C.J.A.P.) 
28,10 28,10 0 

TOTAL 3539,31 2421,19 1118,12 
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Ponderea normelor didactice ocupate de către personal didactic calificat este în proporţie de 98,97 %, 

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 

Total 
din care: 

Calificaţi Necalificaţi 

Învăţământ preşcolar 526,08 512,08 14 

Învăţământ primar 717,3 696,3 21 

Învăţământ gimnazial, liceal 2655,55 2616,51 39,04 

Învăţământ special 114,78 114,78 0 

Palatele şi cluburile copiilor 23,50 23,50 0 

Consiliere psihopedagogică (cabinete de 

asistenţă psihopedagogică, C.J.A.P.) 

28,10 28,10 
0 

TOTAL 
3539,31 

3465,27 74,04 

 

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 

2581,67 

74,01 % 
883,6 

24,96 % 
74,04 

1,03 % 

 

 

IV.1.5. Cumul şi plata cu ora 

 

Din totalul de 3539,31 posturi didactice un număr de 317,42 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 în regim de  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 2014-2015 au fost vacantate un număr de 63 de catedre/ posturi didactice din următoarele motive: 
 35 de concedii pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani 

 28 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%). 
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IV.1.7. Mişcarea personalului didactic, sesiunea 2015 

Pensionarea la limită de vârstă a cadrelor didactice 

 

Ca urmare a împlinirii vârstei limită de pensionare până la 1 septembrie 2015, la nivelul judeţului Brăila, s-au 

pensionat 152 cadre didactice titulare. S-au înregistrat 10 cereri de pensionare anticipată, 7 cereri de pensionare anticipat 
parţial  şi 135 cereri de pensionare la limită de vârstă. 

      

Completarea de normă 

Un număr de 52 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 121 cereri. La această 

etapă s-au solutionat 72 de cerei; nu s-au înregistrat contestaţii. 

 

Restrângeri de activitate 
Din cele 14 de restrângeri de activitate au fost soluţionate 12 şi 2 au fost rezolvate prin detaşare în interesul 

învăţământului pentru nesoluţionare de activitate, pe catedrele disponibile la acel moment.  

               

IV.1.8. Situaţia rezultatelor la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice declarate vacante, sesiunea 

iulie 2015 

Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din 

judeţul Brăila, sesiunea iuie 2015 s-a desfăşurat conform prevederilor Metodologiei cadru de mobilitate a personalului 

didactic în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4895/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

Au fost organizate 2 centre de concurs, pe discipline de concurs, în municipiul Brăila. 

 Date statistice referitoare la concurs: 

 

 Număr candidaţi înscrişi şi validaţi (cu drept de participare la concursul de ocuparea posturilor/catedrelor 
declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar): 366 candidaţi. 

 Număr candidaţi prezenţi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor / catedrelor declarate 

vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar: prezenţi 335 (91,53%) în sălile de concurs la ora 10.30. 

 Număr candidaţi retraşi în timpul probei scrise: 53 candidaţi (din care 53 din motive personale; 0 din motive 

medicale) 

 Număr candidaţi eliminaţi de la proba scrisă: (din motive de fraudă sau tentativă de fraudă 2; alte motive 0) 

 Număr de lucrări scrise anulate la centrul de concurs, conform art. 6 alin. (26) din Procedura nr. 42 

306/11.06.2015 - 0 lucrări scrise anulate 

 Număr de lucrări scrise transmise la evaluare 280 lucrări scrise 

 Număr discipline la care s-a susţinut concurs: 32 discipline 

 

Date statistice rezultate 

După evaluarea iniţială s-au obţinut 87 note cuprinse 7 şi 10, 107 note cuprinse între 5 şi 6,99 şi 86 note mai mici 

decât 5, rezultând astfel un procent de promovabilitate de 69,28%. 

În perioada 20-21 iulie 2015 au fost depuse 58 de contestaţii pentru reevaluarea lucrărilor scrise. După recorectare 

rezultatele finale sunt: 90 note cuprinse 7 şi 10, 117 note cuprinse între 5 şi 6,99 şi 73 note mai mici decât 5, astfel încât 

un procent de promovabilitate este de 73,92%. 

Diferanţele cele mai mari între cele două evaluări (au fost în favoarea candidaţilor) sunt la disciplinele de concurs 

limba şi literatura română- 2,15 puncte şi la limba şi literatura franceză- 1,70 puncte. Notele care au fost micşorate în 

urma contestaţiilor plasează candidatul în acelaşi interval de notare (peste 7, între 5 şi 6,99, mai mici decât 5). 

Candidaţii care au obţinut medii de repartizare cel puţin 7 (obţinută din note cel puţin 7 la ambele probe, inspecţia la 

clasă/proba practică şi proba scrisă) sunt repartizaţi pe posturi publicate pentru angajare pe durată nedeterminată. În 
această situaţie sunt 90 de candidaţi care pot ocupa 49 de posturi. 

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 2015.  
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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 

              Programul acestei activităţi  s-a desfăşurat în conformitate cu O.M.E.N. 3240/ 26.03.2014 privind Metodologia 

formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, O.M.E.N. nr. 4802/20.10.2014 privind 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului Naţional de Definitivat,  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 2015 146 280 0 0 

Gradul didactic II, sesiunea 2015 129 100 0 133 

Gradul didactic II, sesiunea 2016 89 0 0 60 

Gradul didactic II, sesiunea 2017 110 0 100 0 

Gradul didactic I, seria 2013-2015 124 124 0 153 

Gradul didactic I, seria 2014-2016 119 0 0 115 

Gradul didactic I, seria 2015-2017 146 0 0 57 

Gradul didactic I, seria 2016-2018 126 0 123 0 

Echivalare grad did. I cu doctoratul 1 1 1 0 

Total 990 505 224 518 

 

II.1. Examenul national de definitivare în învăţământ sesiunea 2015 

            Organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015  s-a realizat în baza 

OMEN nr. 4802/20.10.2014, OMEN nr. 4801/20.10.2014, procedura M.E.C.Ş. nr. 42307/11.06.2015, procedura 

M.E.C.Ş nr. 42308/11.06.2015,  nota  M.E.C.Ş nr. 44185/3.07.2015, nota M.E.C.Ş. nr. 45198/08.07.2015, nota M.E.C.Ş. 

nr. 855/08.07.2015 şi procedura I.S.J. Brăila nr. 7380/01.07.2015 
       Comisia de examen conţinând un număr de 7 membri, 3 informaticieni şi 2 secretari, precum şi centrul de examen au 

fost constituite în baza deciziei I.S.J. Brăila nr. 1002/31.10.2014, reactualizată prin decizia I.S.J. Brăila nr. 

690/06.07.2015. 

       Pentru buna desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ din 09.07.2015 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 27.10-21.11.2014 s-a realizat înscrierea a 146 candidati şi validarea fişelor de înscriere de către aceştia 

la un numar de 23 discipline de examen. Nu au fost candidaţi respinşi ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de 

metodologie privind vechimea efectivă la catedră sau studii.   

          Până la data sustinerii examenului un numar de 9 candidati au solicitat invalidarea fişelor şi au anulat înscrierea, 

rezultand un număr de 137 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 

deciziile I.S.J. Brăila nr.7648/76467647/08.07.2015: Brăila-Braşov-Cluj, Brăila- Iaşi, Brăila-Ploieşti-Bucureşti. 

           La proba scrisă din cadrul examenului au participat în data de 09.07.2015 un număr de 134 (97,81 %) candidaţi. 

Un număr  de 37 candidaţi s-au retras  în timpul probei scrise din motive personale rezultand astfel 97  candidaţi cu note 

la proba scrisă (număr teze predate) la un număr de 15 discipline de examen.  

     

 

http://www.isjbraila.ro/perfectionare/OM%20nr.%205720_20.10.2009.pdf
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            Rezultatele  candidaţilor: 

a) înainte de contestaţii: promovabilitate 44,32% 

Promovati 

43 din care 

Cu note 

cuprinse 

8-8,99 

Cu note 

cuprinse 

9-9,99 

Cu note  

de 

10 

38 4 1 

Nepromovati 54 

Prezenti la examen 134 

Absenti 3 

Retrasi din examen 37 

Total 137 

 

b) după contestaţii: promovabilitate 47,42% 

Promovati 

46 
din care 

Cu note  

8-8,99 

Cu note  

9-9,99 

Cu note  

10 

41 4 1 

Nepromovati 51 

Prezenti la examen 134 

Absenti 3 

Retrasi din examen 37 

Total 137 

 

II.2. Gradul II sesiunea 2015 

Nr. crt. Disciplina Numar candidati validati pentru 

 sustinerea examenului 

1.  Alimentatie publică 1 

2.  Asistent medical de farmacie 2 

3.  Biologie 3 

4.  Contabilitate 1 

5.  Economie 1 

6.  Educatoare 21 

7.  Educatoare învăţământ special 5 

8.  Educaţie fizică şi sport 8 

9.  Educaţie muzicală 1 

10.  Educaţie plastică 1 

11.  Educaţie tehnologică 1 

12.  Geografie 3 

13.  Informatică 1 

14.  Istorie 3 

15.  Învăţător 14 

16.  Limba engleză 14 

17.  Limba franceză 9 

18.  Limba germană 1 

19.  Limba română 13 

20.  Limba rromani 1 

21.  Matematică 5 

22.  Pedagogie 1 

23.  Protecţia mediului 1 

24.  Psihologie 4 

25.  Religie adventista 1 

26.  Religie ortodoxă 2 

27.  Sociologie 1 

28.  Total 119 
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II.3. Gradul I sesiunea 2015 

Nr.  

crt. 

Disciplina Numar candidati care au sustinut 

inspectia speciala 

1.  Agricultură 1 

2.  Arte textile 1 

3.  Asistent medical generalist 1 

4.  Biologie 1 

5.  Educatoare 15 

6.  Educaţie fizică şi sport 10 

7.  Fizica 2 

8.  Geografie 3 

9.  Industrie  alimentară 1 

10.  Informatică 5 

11.  Istorie 5 

12.  Învăţător 38 

13.  Limba engleză 10 
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14.  Limba franceză 5 

15.  Limba română 17 

16.  Matematică 1 

17.  Pedagogie muzicală 1 

18.  Psihologie 2 

19.  Psihopedagogie specială 2 

20.  Psihosociologie 1 

21.  Religie ortodoxă 5 

22.  Tehnologia şi chimia  produselor alimentare 1 

23.  Total 128 

 

 

 
 

  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 desfăşurate în unităţile şcolare, 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. 

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 C.C.D. 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 

„Dezvoltarea si promovarea 

parteneriatelor pentru cresterea 

calitatii actului educational” 

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” Braila 

Scoala Gimnaziala “Sfantul Andrei” Braila 

Gradinita nr. 48 Braila 

Responsabilii cu 

formarea din 

unităţile de 

învăţământ =108 

Cerc pedagogic - sem. II 

„Realizarea statisticii cu privire la 
participarea cadrelor didactice la 

formarea continua obligatorie o 

data la 5 ani” 

Colegiul Tehnic “Panait Istrati” Braila 

Scoala Gimnaziala “Mihu Dragomir” Braila 
Gradinita nr. 56 Braila 

Responsabilii cu 

formarea din 
unităţile de 

învăţământ =102 
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IV.2.3. Formarea continuă prin acţiuni desfăşurate în colaborare cu C.C.D. 

În anul scolar 2014-2015, Casa Corpului Didactic Brăila, ca organizator de formare la nivelul judetului, a avut în vedere 

ca obiective centrale : : imbunatatirea calitatii activitatilor de formare continua a personalului didactic prin monitorizarea 

impactului programelor de formare la nivelul clasei si a unitatii de invatamant preuniversitar si asigurarea accesului 

cadrelor didactice la proiectele derulate in colaborare cu furnizorii de formare continua acreditati in scopul evolutiei in 

cariera si a dezvoltarii profesionale in contextul implementarii schimbarilor structurale în educatie. 

 dezvoltare institutională 
Pentru desfăsurarea tuturor activitătilor în conditii optime si în termeni de modernitate, o atentie  deosebită a fost 

acordată optimizării managementului instituţiei, amenajării si dotării tuturor spatiilor 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 2014-2015 s-a acordat o importanţă deosebită realizării activitătilor de formare/ perfectionare la nivel 

judetean, şi anume: 

- proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice  din învăţământul 
preuniversitar la nivel judeţean, în concordantă cu exigentele la nivel national si 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 2014-2015 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 C.C.D. 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.C.S., 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 2014-2015, 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 

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 Teoretic “Panait Cerna” Braila, Scoala Gimnaziala 

“Fanus Neagu” Braila, Scoala Gimnaziala Tichilesti jud. Braila, Gradinita Nr. 2 Braila si cele cuprinse in inspectia 
scolara generala pe sem. II : Liceul Tehnologic „Gh. K. Constantinescu” Braila, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” 

Braila, Scoala Gimnaziala „A.S. Puskin” Braila, Scoala Gimnaziala „Emil Dragan” Gradistea jud. Braila, Gradinita Nr. 

51 Braila. 
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 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:  

10 septembrie – 10 octombrie 2014 : 175 de ani de la nastere si 100 de ani de la moartea Regelui Romaniei Carol I ( 

1839-1914), 

5 noiembrie – 15 noiembrie 2014 : 134 de ani de la naterea scriitorului, povestitorului, nuvelistului, romancierului, 
academicianului si omului politic Mihail Sadoveanu (1880-1961), 

1 Decembrie 2014 : “Ziua Nationala a Romaniei”, 

5 decembrie 2014 – 7 ianuarie 2015 : “Obiceiuri de iarna la romani”, 

15 ianuarie 2015 : 165 de ani de la nasterea ”Luceafarului” poeziei romanesti - Mihai Eminescu (1850-1889), 

24 ianuarie 2015 : “Unirea Principatelor Romane”, 

30 ianuarie 2015 : 163 de ani de la nasterea dramaturgului, nuvelistului, poetului, scriitorului si ziaristului I.L. Caragiale 

(1852-1912), 

ianuarie – februarie 2015 : Expozitie de grafica - Nisipeanu Gabriel 

14 februarie 2015 : 80 de ani de la nasterea poetului Grigore Vieru ( 1935-2009), 

15 februarie 2015 : 175 de ani de la nasterea filozofului si criticului literar- Titu Maiorescu (1840-1917), 

1 martie - 8 martie 2015 : Zilele Ion Creanga (1837-1889), 

8 martie – 19 martie 2015 : 50 de ani de la moartea criticului, istoricului literar, scriitor, publicist si academicianului 
roman George Calinescu (1899-1965), 

19 martie 2015 : 120 de ani de la nasterea poetului, eseistului si traducatorului Ion Barbu (1895-1961), 

20 martie 2015 : Ziua Internationala a “Francofoniei” si “Ziua Internationala a Teatrului pentru copii si tineret”, 

21 martie 2015 : “Ziua Mondiala a poeziei”, 

24 martie 2015 : 130 de ani de la nasterea scriitorului: Mateiu I. Caragiale (1885-1936), 

27 martie 2015 : “Ziua Mondiala a Teatrului”, 

1 – 7 aprilie 2015 : “Saptamana Lecturii si a Cartii pentru copii”, 

15 aprilie 2015 : “Ziua Internationala a Culturii”, 

18 – 22 aprilie 2015 : “Datini si Obiceiuri de Sfintele Sarbatori de Paste”: expozitie de icoane pe sticla realizate de elevii 

braileni, cu titlul: “ Lumina din Lumina”, 

23 aprilie 2015 : “Ziua Mondiala a Cartii si a Dreptului de Autor” si “Ziua Bibliotecarului” 
aprilie 2015 : Expozitie interjudeţeană cu  materiale realizate de cadrele didactice care au accesat Programe de învăţare 

pe tot parcursul vieţii “ERASMUS+”,   

9 mai 2015 : 120 de ani de la nasterea dramaturgului si filozofului Lucian Blaga (1895-1961), 

23 mai 2015 : 135 de ani de la nasterea poetului Tudor Arghezi (1880-1967), 

 iunie 2015 : expozitie “Materiale didactice 2015” realizata de profesorii din judetele: Braila, Galati, Alba, Caras - 

Severin, Ialomita, 

15 iunie 2015 : 126 de ani de la moartea Luceafarului poeziei romanesti, Mihai Eminnescu (1850-1889), 

2 iulie 2015 : Ziua comemorarii lui Stefan cel Mare si Sfant, 

12 august 2015 : “Ziua Internationala a Tineretului”, 

22 august 2015 : 125 de ani de la moartea poetului, prozatorului si dramaturgului Vasile Alecsandri (1821-1890), 

31 august 2015 : Sarbatoarea Nationala “ Limba noastra”; 
- s-au organizat lansări de carte (“Personalitati in formare” – autor Gheorghe Gorincu, Volum de lucrari “Simpozion 

International Didactica Stiintelor Incadrata in Mediul” IT, Geogebra – The New Language For The Third Millenium, 

informativ “Ghid de bune practici” – proiect POSDRU ID64065) şi s-au prezentat diverse softuri educaţionale 

(Legislatie, Biblioteca) si platforme educationale (E-AutoCalitate, OSCINT XXI); 

- s-au realizat schimburi de experienţă între cadre didactice din Brăila şi cadre didactice din alte judeţe (Tulcea, Ialomita, 

Prahova, Calarasi) şi chiar din alte ţări (Bulgaria, Spania). 

 editarea şi difuzarea de carte şi publicaţii 

- s-au elaborat materiale suport de curs pe hârtie sau / şi C.D (Cursuri: Curs de formare pentru  profesorii metodisti, 

Strategia anticoruptie in educatie, Management de proiect - Curs de scriere proiecte europene –ERASMUS +, 

Managementul activitatii de mentorat, Consiliere si orientare, Educatie parentala, Invatarea centrata pe copil – Strategii 

si tehnici de realizare, Abilitare curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa pregatitoare, 

Asigurarea calitatii in educatie); s-a editat programul cercurilor pe sem. I+II, programul „Festivalul Sanselor tale - 
2014”; s-au editat lucrări metodice de specialitate şi culegeri/ ghiduri ale cadrelor didactice (“Alfabetul Limbii romane”, 

“Profilul atitudinal / comportamental al femeii în rolul de mamă a scolarului mic”, Grupuri de litere”, “Miniculegere de 

poezii si ghicitori matematice”, “Orasul meu – leagăn al copilăriei mele”, “Cântecelul de-nvătati, corect o să traversati!”, 

“Miniculegere de poezii si ghicitori matematice”, “Living by Sport”). 
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-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 - 2014”; s-au editat lucrări metodice de 

specialitate şi culegeri/ ghiduri ale cadrelor didactice. 

 parteneriate 

- s-a reprezentat cu succes instituţia în relaţiile cu M.E.C.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). 

 publicitate, diseminare 
- s-a difuzat în toate unităţile şcolare oferta de formare a C.C.D. Brăila, chestionare privind nevoia de formare; a fost 

mediatizată  activitatea C.C.D.  Brăila în mass-media (articole/comunicate de presa) şi la televiziunea locală (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.C.S., C.N.E.E., I.S.J. Braila, I.S.M.B., Federatia Sindicatelor din Invatamant "Spiru Haret", 

C.C.D. Bucuresti, C.C.D. Timis, C.C.D. Mures, C.C.D. Ilfov, C.C.D. Dolj, SC SOFTWIN SRL, S&T Romania SRL, 

I.S.J. Ialomita, I.S.J. Calarasi, I.S.J. Prahova, I.S.J. Tulcea; 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 (Dezvoltator 

de elearning pe platforma Moodle Curs Moodle, Strategia anticoruptie in educatie, Educatie parentala, Management de 
proiect - Curs de scriere proiecte europene –ERASMUS +, OSCINT XXI- Inovare pentru calitate în învăţământul 

preuniversitar). 

 

Programe de formare ale casei corpului didactic / ale altor institutii, acreditate de M.E.C.S. si derulate prin C.C.D. 

 

Furnizorul 

programului 

acreditat 

Denumirea programului Nr. deciziei de 

acreditare 

Nr.  

Credite 

Nr. participanţi 

C.C.D. Bucuresti 

C.C.D. Braila 

Comunicare eficienta in 

gestionarea relatiilor inter 

si intra-institutionale din 

sistemul de invatamant 

O.M.E.C.T.S. nr. 

3876 / 02.05.2012 

10 39 

C.C.D. Bucuresti 

C.C.D. Braila 

Educatie in spiritul 

dezvoltarii durabile 

O.M.E.C.T.S. nr. 

3876 / 02.05.2012 

10 36 

C.C.D. Bucuresti 

C.C.D. Braila 

Promovarea egalitatii de 

sanse in educatie 

O.M.E.C.T.S. nr. 

3876 / 02.05.2012 

10 46 

C.C.D. Bucuresti 

C.C.D. Braila 

Gestionarea si medierea 

conflictelor din sistemul 

educational 

O.M.E.C.T.S. nr. 

3876 / 02.05.2012 

10 40 

C.C.D. Vrancea 

 

Relatia scoală-părinti-

comunitate în învătământul 

prescolar si primar 

O.M.E.N. 

nr.3150/30.01.2015 

15 50 

C.C.D. Vrancea Modalitati de formare a 

competentelor cheie a 

prescolarului si scolarului 
mic 

O.M.E.N. 

nr.3150/30.01.2015 

15 50 

Asociatia Egomundi 

Calarasi 

Management Educational O.M.E.C.T.S. nr. 

7430 / 28.12.2011 

60 30 

 

Programe în concordanţă cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale M.E.C.S., organizate prin 

Casa Corpului Didactic 

 

Nr. 

Crt. 

Tema programului Nr. adresei MECS 

de convocare 

Grup Tinta Durata Nr. cursanti 

1 Istoria recenta a 

Romaniei 

505 / 142342 / 

27.08.2015 

Cadre didactice 

care predau istoria 

90 25 

 

Programe de formare continuă din oferta de programe a C.C.D., avizată M.E.C.S. 

 

Nr. crt. Tema Durata Nr. cursanţi 

1 
Abilitare curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar 

pentru clasa pregatitoare 
16 151 

2 Strategia anticoruptie in educatie 24 39 

3 Management de proiect - Curs de scriere proiecte europene–

ERASMUS + 
24 54 

4 Consiliere si orientare 24 21 

5 Invatarea centrata pe copil – Strategii si tehnici de realizare 24 30 
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Programe pentru pregatirea debutantilor in vederea sustinerii examenului de definitivare in invatamant; 

 

Nr. 

Crt. 

Tema programului Grup Tinta Durata Nr. cursanti 

1 Managementul activitatii de mentorat Cadre didactice  24 25 

 

Programe pentru pregatirea cadrelor didactice incadrate cu statut de suplinitor in vederea participarii la sustinerea 

concursului national de ocupare a posturilor vacante;  

 

Nr. Crt. Tema programului Grup Tinta Durata Nr. cursanti 

1 Managementul activitatii de mentorat Cadre didactice  24 34 

 

Activitati de formare a cadrelor didactice din unitati de invatamant preuniversitar din judet in vederea dezvoltarii 

competentelor de evaluare a lucrarilor scrise din cadrul examenului national de definitivare in invatamantul 

preuniversitar sau a concursului national de ocupare a posturilor vacante; 

 

Nr. Crt. Tema programului Grup Tinta Durata Nr. cursanti 

1 Curs de formare pentru profesorii 

metodisti 

Cadre didactice  24 39 

 

Programe / Activitati desfasurate in mediul rural 

 

Localitatea Titlul programului Durata cursului Nr. participanţi 

Marasu Acces pentru Copii si Tineri la a invata pentru viata 40 6 

Frecatei Acces pentru Copii si Tineri la a invata pentru viata 40 5 

Visani Acces pentru Copii si Tineri la a invata pentru viata 40 6 

Viziru Acces pentru Copii si Tineri la a invata pentru viata 40 6 

Gradistea Acces pentru Copii si Tineri la a invata pentru viata 40 5 

Braila Acces pentru Copii si Tineri la a invata pentru viata 40 32 

 

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 

Braila Educatie parentala Cadre didactice si parinti 24 39 

 

ACŢIUNI ŞTIINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE 

 

FESTIVALUL ŞANSELOR TALE – ROMANIA 2014 

”Oportunităti de dezvoltare personală prin educatie nonformală”, Brăila, 24 noiembrie – 30 noiembrie 2014 

 

1. SCOALA MEA IL CINSTESTE PE SFÂNTUL APOSTOL ANDREI -  sesiune de comunicari, dezbateri, educatie 

religioasa - prezentari PPT 

Data: 28 noiembrie 2014, ora 12,00 

Locatia: Scoala Gimnazială Bărăganul Brăila, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: prof. Jârlăianu Natalia, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat: 120 elevi de la clasele I-VIII, 8 cadre didactice, 15 părinti, 6  reprezentanti ai comunitătii locale  

Obiectiv/ Desfăsurare: cunoasterea vietii Sf. Andrei si rolul său în dezvoltarea crestinismului în tara noastră.  

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome de participare. 

2. PAMANTUL PLANGE, SA AVEM GRIJA CUM IL PROTEJAM! – educatie pentru protectia mediului, prezentari 
PPT 

Data: 25 noiembrie 2014, ora 12,00 

Locatia: Liceul Tehnologic “Matei Basarab” Măxineni, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  

Răspunde:  inv. Andrei Mariana, monitor - prof. Neicu Costel –  metodist C.C.D. Braila 

Au participat: 84  elevi de la clasele I-IV, 4 cadre didactice, 5 părinti 

Obiectiv/ Desfăsurare: sensibilizarea elevilor fată de problemele mediului. Elevii au indentificat surse de poluare si 

activităti dăunătoare mediului din localitate, au propus solutii de ocrotirea mediului, au realizat desene, au curătat un 

spatiu din gradina scolii, au vizionat filmul documentar “Apa, sursă epuizabilă”. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome de participare. 

3. LEAGĂNUL CREDINTEI STRĂMOSESTI – educatie religioasa, activitati culturale 

Data: 03 decembrie 2014, ora 11,00 

Locatia: Biserica Maxineni, Liceul Tehnologic “Matei Basarab” Maxineni, jud. Braila - Centrul de Documentare si 
Informare 

Răspunde: prof. Popescu Rodica, monitor - prof. Neicu Costel –  metodist C.C.D. Braila 

Au participat: 105 elevi de la clasele I-VIII, 8 cadre didactice, 12 părinti, 1 reprezentant al comunitătii locale 
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Obiectiv/ Desfăsurare: cunoasteea elementelor de istorie locală, vizitarea Mănăstirii Măxineni, ctitorie al lui Matei 

Basarab. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

4. CĂLĂTORIE PROFESIONALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ – promovarea documentelor europene si nationale 

referitoare la educatia nonformală si voluntariat – masa rotunda, work-shop 

Data: 25  noiembrie 2014, ora 10,00  

Locatia: Scoala Gimnazială “ Spiru Haret” Însurătei, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde:  prof. Damaschin Maria, prof. Maciuca Violeta, prof. Bondar Cristina Ioana, monitor - prof. Butea Eugenia 
Elena –  metodist C.C.D. Braila 

Au participat: 25 elevi de clasa a VIII - a, 3 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: promovare si informare cu privire la documentele europene si nationale referitoare la educatia 

nonformală si voluntariat atât pentru U.E cât si pentru România. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

5. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ - dezbatere 

Data: 28  noiembrie 2014, ora 9,00  

Locatia: Liceul Teoretic “George Vâlsan “, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde:  prof. Panaitescu Mirela, monitor - prof. Neicu Costel –  metodist C.C.D. Braila 

Au participat: 25 elevi de clasa a IX - a, 2 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: dezbatere pe teme de autocunostere si dezvoltare personală. 
 La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

6. CUM PROTEJEZ MEDIUL SI CUM MA PROTEJEAZA ACESTA - prezentare si dezbatere – educatie pentru 

protectia mediului 

Data: 26  noiembrie 2014, ora 14,00   

Locatia: Liceul Tehnologic “ N. Oncescu” Ianca, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  

Răspunde:  prof. Stratulat Marius, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila  

Au participat:  75 elevi din clasele IX - XI, 3 cadre didactice  

Obiectiv/ Desfăsurare: au avut loc dezbateri si prezentări pentru constientizarea importantei protectiei mediului 

înconjurător. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome 

7. EDUCATIE NONFORMALĂ – prezentare PPT 

Data: 24  noiembrie 2014, ora 12,00 

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: 70 elevi din clasele V - VII, 3 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: să cunoască termenul de “educatie nonformală”, să dea exemple de activităti de educatie 

nonformală.  

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

8. POVESTI LA GURA SOBEI  - vizionare povesti ecranizate si realizarea de desene pornind de la personajele din 

fiecare poveste – activitate de invatare nonformala  

Data: Scoala Gimnazială Surdila Greci, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  

Locatia: 25 noiembrie 2014, ora 12,00 

Răspunde: prof. Toderascu Călin, înv. Antonescu Nela, înv. Panait Lenuta, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – 
director C.C.D. Braila 

Au participat:  45 elevi din clasele I - III, 3 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: realizarea de desene pornind de la personajele din fiecare poveste. Elevii au tras concluzii din 

povestile vizionate. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

9. 100 DE IDEI DE EDUCATIE NONFORMALĂ – prezentare de imagini foto, masă rotundă 

Data: 26 noiembrie 2014, ora 13,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Surdila Greci, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  

Răspunde: prof. Toderascu Călin, prof. Ghergus Mariana, prof. Ciocârlan Corina, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton 

– director C.C.D. Braila 

Au participat: 40 elevi din clasele V - VIII, 4 cadre didactice 
Obiectiv/ Desfăsurare: s-au prezentat idei de educatie nonformală. Elevii au discutat despre atitudinea de  fair-play si au 

învătat să evite atacurile personale si sa nu foloseasca expresii nepotrivite / injurii. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

10.ORICINE POATE ÎNVĂTA, ORIUNDE, TOT TIMPUL – rebus, dezbatere  

Data: 27 noiembrie 2014, ora 12,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Surdila Greci, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: prof. Toderascu Călin, prof. Mihalache Gabriela, prof. Bogoi Daniel, prof. Bratosin Sabina, monitor - prof.dr. 

Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat:  20 elevi din clasele V - VIII, 4 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: elevii au dezlegat rebusul pe baza definitiilor, folosind cunostinte de la toate disciplinele studiate 

si au realizat o dezbatere interactiva.  

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 
11.VREAU SĂ DEVIN O STEA – karaoke 

Data: 28 noiembrie 2014, ora 11,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Surdila Greci, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: prof. Toderascu Călin, înv. Panait Lenuta, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
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Au participat:  40 elevi din clasele II - IV, 3 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: elevii s-au implicat în desfăsurarea activitătii si au folosit cunostintele muzicale dobandite la 

orele de specialitate. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

12. SANSELE MELE, SANSELE TALE!– educatie pentru valorile democratiei 

Data: 25 noiembrie 2014, ora 10,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Mărasu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare   

Răspunde:  prof. Burduhosu Ionica - director, prof. Budur Dragos, prof. Nitescu Florica, prof. Rusu Cezar, prof.doc. 
Diaconu Corina, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat: 80 elevi din clasele V – VIII, 15 cursantii ADS, 5 cadre didactice, 15 părinti, 6 reprezentanti ai comunitătii 

locale 

Obiectiv/ Desfăsurare: elevii au discutat despre valorile democratiei, despre procesul de invatamant, despre  pregătirea si 

evaluarea la clasa. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

13. VACANTTĂ ÎN SIGURANTĂ – diseminarea exemplelor de bune practici 

Data: 05 decembrie 2014, ora 10,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Mărasu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  

Răspund: prof. Rusu Cezar, prof. doc. Diaconu Corina, înv. Ene Ionela, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – 

director C.C.D. Braila 

Au participat: 75 elevi din clasele II - IV, 3 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: s-au prezentat exemple de bune practici, modalitati de comportament în vacanta, tehnici de prim 

ajutor. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

14. PROTECTIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR – dezbatere – educatie pentru protectia mediului 

Data: 26 noiembrie 2014, ora 10,00 

Locatia: Scoala Gimnazială Mărasu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare   

Răspund: prof. Burduhosu Ionica - director, prof. Ciocia Zamfirica, prof.doc. Diaconu Corina, monitor - prof.dr. Cristina 

Elena Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat: 60 elevi din clasele V - VIII, 4 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: realizarea de dezbateri despre protectia mediului cu exemple concrete despre cum putem proteja 

mediul inconjurator. 
La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

15. UNDE-I LEGE, NU-I TOCMEALĂ! – colocviu – educatie civica 

Data: 27 noiembrie 2014, ora 12,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Mărasu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare   

Răspund: înv. Munteanu Ionel, Politia locala – ag. Mihalcioiu Gheorghe, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – 

director C.C.D. Braila 

Au participat: 70 elevi din clasele V - VIII, 4 cadre didactice, 2 reprezentanti ai comunitatii locale 

Obiectiv/ Desfăsurare: realizarea unor colocvii pe teme de educatie civică cu participarea tuturor factorilor interesati.  

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

16. CLUB DE SĂNĂTATE – activitate de invatare nonformala - degustare de produse  

Data: 28 noiembrie 2014,  ora 11,00  
Locatia: Scoala Gimnazială Mărasu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare   

Răspund: prof. Burduhosu Ionica - director, prof. Ciocia Zamfirica, prof.doc. Diaconu Corina, monitor - prof.dr. Cristina 

Elena Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat: 15 cursantii ADS, 3 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: activitate de învătare nonformală, prezentare  si degustare de produse, constientizarea elevilor 

pentru o alimentatie sănătoasă. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

17.  CUM SĂ ACORDĂM PRIMUL AJUTOR – dezbatere - educatie civica 

Data: 02 decembrie 2014, ora 11,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Mărasu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  

Răspund: prof. Budur Dragos, asistent medical Ene Olimpia,  monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. 
Braila 

Au participat: 60 elevi din clasele V - VII, 15 cursantii ADS, 3 cadre didactice, 2 reprezentanti ai comunitatii locale 

Obiectiv/ Desfăsurare: activitate de învătare nonformală prin exemple de bune practici pentru acordarea de prim ajutor. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

18. FII REGIZORUL PROPRIEI VIETI! ALEGE RESPONSABIL! - activitate integrata 

Data: 03 decembrie 2014, ora 9,00 

Locatia: Scoala Gimnazială Mărasu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  

Răspund:  prof. Burduhosu Ionica - director, prof. Ciocia Zamfirica, prof. Rateanu Elena, monitor - prof.dr. Cristina 

Elena Anton – director C.C.D. Braila  

Au participat:  50 elevi din clasele VI - VIII, 3 cadre didactice  

Obiectiv/ Desfăsurare: activitatea s-a axat pe determinarea unui comportament adecvat unui cetăţean responsabil, 

implicat, motivat, determinat, educat. 
La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

19. GÂNDESTE CUTEZĂTOR – schimb de experienta 

Data: 27 noiembrie 2014, ora 10,00 

Locatia: Scoala Gimnazială Mărasu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 
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Răspund: prof. doc. Diaconu Corina, diriginte clasa a V – a Budur Dragos, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – 

director C.C.D. Braila  

Au participat: 20 elevi din clasele III - IV, 2 cadre didactice, 15 parinti 

Obiectiv/ Desfăsurare: activitatea a dorit  să constietizeze faptul ca scoala este cea care oferă educaţie, pregătire şi 

formare pentru o cariera de succes. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

20. SPORTUL SI BENEFICIILE SALE -  activitati cultural sportive 

Data: 04 decembrie 2014, ora 10,00  
Locatia: Scoala Gimnazială Mărasu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspund: prof. Munteanu Ionel, prof. Doc. Diaconu Corina, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. 

Braila 

Au participat: 60 elevi din clasele V- VII, 10 cursantii ADS, 3 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: elevii au participat la activitati cultural sportive organizate la nivelul scolii. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

21. INTERNETUL PRIETEN SAU DUSMAN – exemple de bune practici 

Data: 05 decembrie 2014, ora 10,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Mărasu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  

Răspund: prof. Rusu Cezar, prof. Doc. Diaconu Corina, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat: 50 elevi din clasele IV - V, 2 cadre didactice 
Obiectiv/ Desfăsurare: activitatea s-a axat pe prezentarea avantajelor si dezavantajelor comunicarii pe Internet, despre 

reguli ce trebuie respectate, despre protectia si confidentialitatea datelor. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

22. LA MULTI ANI ROMÂNIA! – concurs de creatie literară, expozitie de desene, recitări de poezie, concurs de 

caligrafie, vizionare film “ Marea Unire”   

Data: 28 noiembrie 2014, ora 12,00   

Locatia: Scoala Gimnazială Ciocile, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  

Răspund:  prof. Pirpiliu Daniela - director, prof.doc. Stanciu Elena, prof. Serban Cosmin, prof. Marinescu Daniela, prof. 

Sarivan Florenta, prof. Ciucă Gheorghe,  monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat: 25 elevi din clasele III - VIII, 7 cadre didactice, 15 părinti, 2 reprezentanti ai comunitătii locale 

Obiectiv/ Desfăsurare: elevii au participat la un concurs de creatie literară, au realizat o expozitie cu desene, au participat 

la concursul de caligrafie si au vizionat filmul “Marea Unire”. 
La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

23. COLINDUL SFÂNT SI BUN – activitati religioase  

Data: 29 noiembrie 2014, ora 11,00  

Locatia: Biserica “Sf. Mihail si Gavril” Zavoaia, jud. Braila, Şcoala Gimnazială „Alexandru Vechiu” Zăvoaia, jud. Braila 

- Centrul de Documentare si Informare 

Răspund:  pr. Ionescu Tudorel, prof. Ionescu Tatiana Iulia, monitor prof. Butea Eugenia Elena –  metodist C.C.D. Braila  

Au participat: 40 elevi din clasele V-VIII, 4 cadre didactice, 10 părinţi si bunici, 1 reprezentant al comunitătii locale 

Obiectiv/ Desfăsurare: activitatea a avut ca scop cunoasterea de către elevi a unor obiceiuri crestine specifice sărbătorilor 

religioase. Elevii au învătat colinde de Crăciun pentru a merge la colindat. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

24. TRADITII SĂTESTI DE SFÂNTUL ANDREI – prezentari PPT – activitati culturale 

Data: 28 noiembrie 2014, ora 11,30  

Locatia: Şcoala Gimnazială „Alexandru Vechiu” Zăvoaia, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspund: prof. Ioniţă Marinela Corina, bibl. Moroianu Ionelia, monitor - prof. Butea Eugenia Elena –  metodist C.C.D. 

Braila  

Au participat: 20 elevi din clasa a VII-a, 5 cadre didactice, 4 părinţi si bunici  

Obiectiv/ Desfăsurare: Aceasta activitate a trezit un interes deosebit pentru traditiile si obiceiurile strămosesti, elevii au 

fost încântati să participe, să poarte costumul traditional si să prezinte câteva obiceiuri de la care bunicii lor nu se abăteau 

în noaptea Sf. Andrei. La terminarea sezătorii s-au dansat  câteva dansuri populare.  

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

25. JOCURILE DE MISCARE SI INFLUENTA LOR ASUPRA DEZVOLTĂRII CORPULUI UMAN – activitati 

sportive 

Data: 03 decembrie 2014, ora 11,00  

Locatia: Şcoala Gimnazială „Alexandru Vechiu” Zăvoaia, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspund: prof. Cioaca George, prof. Sider Sorin Ovidiu, monitor - prof.Butea Eugenia Elena–  metodist C.C.D. Braila 

Au participat: 60 elevi din clasele IV - V, 2 cadre didactice, 2 parinti 

Obiectiv/ Desfăsurare: Această activitate  a pus în evidentă faptul că educatia fizică vizeaza dezvoltarea armonioasa a 

organismului, întărirea sănătătii si cultivarea unor calităti fizice. Anumite deprinderi pot fi dezvoltate si prin utilizarea 

jocului, de aceea prin această activitate s-a dorit stimularea elevilor pentru a face cât mai multă miscare prin jocuri ca : 

“Numerele aleargă” si “Stafeta combinată”. 

 La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

26. SFÂNTUL ANDREI – PATRON SPIRITUAL - activitati religioase  

Data: 30 noiembrie 2014, ora 11,00  

Locatia: Biserica Salcia Tudor, jud. Braila, Scoala Gimnazială Salcia Tudor, jud. Braila - Centrul de Documentare si 
Informare  

Răspund: prof. Gica Paraipan - director, monitor - prof. Neicu Costel –  metodist C.C.D. Braila 

Au participat: 40 elevi din clasele V - VI, 2 cadre didactice, 10 parinti, 2 reprezentanti ai comunitatii locale 

Obiectiv/ Desfăsurare: cunoasterea vietii Sf. Andrei si rolul său în dezvoltarea crestinismului în tara noastră. 
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La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

27. CARIERA – PRIORITATE ÎN VIATĂ - dezbatere 

Data: 27 noiembrie 2014, ora 11,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Salcia Tudor, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: prof. Gica Paraipan - director, monitor - prof. Neicu Costel –  metodist C.C.D. Braila  

Au participat:  20 elevi din clasa a VIII-a, 2 cadre didactice, 4 părinti 

Obiectiv/ Desfăsurare: activitate  de dezbatere si de promovare a profesiilor conform Codului Ocupatiilor din România. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

28. IMPACTUL NEGATIV AL STEREOTIPURILOR DE GEN ASUPRA DEZVOLTĂRII COPIILOR - 

dezbatere 
Data: 27 noiembrie 2014, ora 12,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Salcia Tudor, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde:  ed. Stefanescu Oana, monitor - prof. Neicu Costel –  metodist C.C.D. Braila  

Au participat: 2 cadre didactice, 10 părinti 

Obiectiv/ Desfăsurare: dezbatere pe tema impactului negativ al stereotipurilor de gen asupra copiilor. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome 

29. 1 DECEMBRIE – ZIUA NATIONALĂ A ROMÂNIEI - “SUNT MANDRU CĂ SUNT ROMÂN”  - activitati 

culturale 

Data: 28  noiembrie 2014, ora 12,00 
Locatia: Scoala Gimnazială Salcia Tudor, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: ed. Popescu Doina, monitor - prof. Neicu Costel –  metodist C.C.D. Braila 

Au participat: 20 prescolari grupa mijlocie si grupa mare, 2 cadre didactice, 10 părinti 

Obiectiv/ Desfăsurare: activităti culturale realizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei - 1 Decembrie. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

30. COPILUL RÂDE - ÎNŢELEPCIUNEA ŞI IUBIREA MEA E JOCUL – întreceri sportive 

Data: 26 noiembrie 2014, ora 13,00 

Locatia: Scoala Gimnazială Gropeni, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: director, cadrele didactice de la clasele I şi II, responsabil C.D.I.,  monitor - prof. Neicu Costel –  metodist 

C.C.D. Braila  

Au participat: 47 de elevi din clasele I - II, 4 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: stimularea spiritului competitiv al elevilor, adoptarea unui stil de viată sănătos care implică 
miscarea. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

31. COPILĂRIA PRIN OCHI DE COPIL – expoziţie de desene  

Data:  27 noiembrie 2014, ora 10,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Gropeni, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: director, cadrele didactice de la clasa pregătitoare, responsabil C.D.I., monitor prof. Neicu Costel –  metodist 

C.C.D. Braila  

Au participat: 28 elevi din clasele VI - VII, 2 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: dezvoltarea creativitătii elevilor prin realizarea unor desene. Elevii au surprins prin pictură 

inocenta copilăriei, dragostea pentru cei din familie, relatiile stabilite la nivelul grupului de prieteni. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome 
32. COPILĂRIE / ENFANCE / CHILDHOOD – CUVINTE DIFERITE, ACELAŞI SENS – moment poetic, recitare 

de poezii în limba engleză, franceză şi română 

Data:  28 noiembrie 2014, ora 10,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Gropeni, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: director, profesorii de limbi străine şi de limba română, responsabil C.D.I., monitor - prof. Neicu Costel –  

metodist C.C.D. Braila  

Au participat: 10 elevi din clasele III + VII, 5 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: Stimularea interesului elevilor pentru învătarea limbilor străine, dezvoltarea capacitătii de 

comunicare în trei limbi diferite. Profesorii de limbi străine au pregătit un moment poetic în care cei mai talentati si cei 

mai buni 10 vorbitori de limbă engleză si franceză au sustinut un recital de poezii în fata elevilor claselor a III-a pentru a 

le arăta importanta studierii limbilor străine. 
La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

33. HAI MAI BINE DESPRE COPILĂRIE SĂ VORBIM... – şezătoare literară  

Data: 02 decembrie 2014, ora 10,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Gropeni, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: director, profesorii de limba română, responsabil C.D.I., monitor - prof. Neicu Costel –  metodist C.C.D. 

Braila  

Au participat: 15 elevi din clasele V - VI, 2 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: cunoasterea a cel putin trei basme scrise de Ion Creangă si dezvoltarea creativitătii elevilor prin 

conceperea unor mici eseuri. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

34. UNIVERSUL COPILĂRIEI OGLINDIT ÎN OPERELE LITERARE – prezentare de carte 

Data: 03 decembrie 2014, ora 10,00  
Locatia: Scoala Gimnazială Gropeni, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: director, bibliotecar, responsabil C.D.I., monitor - prof. Neicu Costel –  metodist C.C.D. Braila 

Au participat:  20 elevi din clasele VII - VIII, 2 cadre didactice 
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Obiectiv/ Desfăsurare: stimularea interesului pentru lectură a elevilor si cunossterea continutului unor cărti care au ca 

temă copilăria. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

35. DREPTURILE COPILULUI – lectorat cu părinţii  

Data: 04 decembrie 2014, ora 10,00  

Locatia: Scoala Gimnazială Gropeni, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: director, consilier educativ, responsabil C.D.I., monitor - prof. Neicu Costel –  metodist C.C.D. Braila 

Au participat: 2 cadre didactice, 12 parinti ai elevilor care prezintă risc de abandon şcolar 
Obiectiv/ Desfăsurare: scăderea abandonului scolar în rândul copiilor, cresterea gradului de implicare a părintilor în viata 

scolii. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

36. DE LA MINE PENTRU TINE - cadouri pentru copiii defavorizati – activitati de educatie civica 

Data: 2 decembrie 2014, ora 10,00  

Locatia: Scoala Gimnaziala Ramnicelu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: director, responsabil C.D.I., monitor - prof. dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat: 90 elevii din clasele 0 - 8, 9 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: elevii au învătat să dăruiască cadouri copiilor defavorizati si au învătat arta de a primi, au învătat 

că sărbătoarea Craciunului înseamnă mai mult “a da” decât  “a primi”. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 
37. CUM ÎI AJUT PE CEILALTI? - tehnici de prim ajutor – activitati de educatie civica 

Data: 3 decembrie 2014, ora 10,00  

Locatia: Scoala Gimnaziala Ramnicelu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: prof. Moroianu Gina, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat: 40 elevi din clasele V - VIII, 4 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: elevii au învătat tehnici de prim ajutor; activitatea si-a propus dezvoltarea sentimentului 

solidaritătii umane fată de cei aflati în suferintă. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

38. O MINTE SANATOASĂ ÎNCEPE CU UN CORP SĂNĂTOS -  competitii sportive 

Data: 4 decembrie 2014, ora 10,00  

Locatia: Scoala Gimnaziala Ramnicelu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: prof. Mocanu Dragos Ionut, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 
Au participat: 40 elevi din clasele V - VIII, 4 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: această activitate a cuprins jocuri de fotbal, participarea la diverse competitii sportive. Scopul a 

fost constientizarea importantei activitătii fizice în dezvoltarea armonioasă a organismului uman. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

39. CARNAVALUL COSTUMELOR NEOBISNUITE - reciclarea deseurilor, confectionarea unor costume – educatie 

pentru protectia mediului 

Data: 5 decembrie 2014, ora 10,00  

Locatia: Scoala Gimnaziala Ramnicelu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: director, 5 învătători, responsabil C.D.I., monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat: 50 elevi din clasele 0 - 4, 5 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: activitatea a constat în realizarea de costume  confectionate din materiale reciclabile: pungi, 
cartoane, sticle de plastic, hârtie de ambalaj. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

40. UNIVERSUL DORINTELOR MELE - exprimarea unor dorinte despre viitorul profesional – educatie 

antreprenoriala 

Data: 3 decembrie 2014, ora 12,00  

Locatia: Scoala Gimnaziala Ramnicelu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: prof. Simion Violeta, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat: 40 elevi din clasele V - VIII, 4 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: în cadrul acestei actrivităti, elevii claselor a VIII-a si-au exprimat propriile dorinte în ceea ce 

priveste viitorul profesional. Si-au confectionat un “copac al dorintelor” pe care l-au expus în sala de clasă, fiecare 

completându-si dorinta pe o frunză. 
La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

41. CETĂTEANUL DE MÂINE ... AL TĂRII / ... AL EUROPEI - concurs de eseuri 

Data: 4 decembrie 2014, ora 12,00  

Locatia: Scoala Gimnaziala Ramnicelu, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: prof. Simion Violeta, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat: 40 elevi din clasele V - VIII, 4 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: activitatea a avut  rolul de a informa tinerii cu privire la drepturile si responsabilitătile 

cetăteanului european, dezvoltarea calitătilor unui cetătean activ, formarea uni comportament responsabil în rândul 

tinerilor, cuosterea si respectarea drepturilor omului, a normelor de comportare în societate. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

42. RECICLĂM, MEDIUL ÎL PROTEJĂM! - educatie pentru protectia mediului 

Data 02 decembrie 2014, ora 11,00 
Locatia: Scoala Gimnaziala Rosiori, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Raspunde: prof.  Popa Anisoara, prof. Meirosu Madalina, monitor - prof. Butea  Eugenia Elena –  metodist C.C.D. 

Braila.  

Au participat: 15 elevi din clasele VI - VII, 2 cadre didactice 
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Obiectiv/ Desfăsurare: activitatate pentru constientizarea protectiei mediului inconjutător. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

43 1 DECEMBRIE - ZIUA NATIONALĂ A ROMÂNIEI - dezbatere 

Data: 02 decembrie 2014, ora 14,00 

Locatia: Scoala Gimnaziala Rosiori, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Raspunde: prof. Soare Georgeta, monitor - prof. Butea Eugenia Elena –  metodist C.C.D. Braila 

Au participat: 20  elevi din clasele IV – V, 2 cadre didactice 

Obiectiv/ Desfăsurare: dezbateri pe tema Zilei Nationale  a României - 1 Decembrie. 
La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

44. DARURI DE CRĂCIUN – activitati de educatie civica 

Data: 05 decembrie 2014, ora 13,00 

Locatia: Scoala Gimnaziala Rosiori, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  

Raspunde: prof. pt. înv. primar Calnegru Steluta, monitor - prof. Butea Eugenia Elena –  metodist C.C.D. Braila 

Au participat: 18 elevi din clasele II - III , 2 cadre didactice, 10 parinti 

Obiectiv/ Desfăsurare: activitate de educatie civică în care copii au fost îndrumati să dăruiască cadouri simbolice altor 

copii. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

45. IARNA, ANOTIMPUL BUCURIILOR! – expozitie de desene 

Data: 04 decembrie 2014, ora 12,00 
Locatia: Scoala Gimnaziala Rosiori, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Raspunde: prof. înv. primar Pavel Oana Catalina, monitor - prof. Butea Eugenia Elena –  metodist C.C.D. Braila 

Au participat: 25 elevi din clasa a IV - a, 1 cadru didactic  

Obiectiv/ Desfăsurare: expozitie de desene pe tema sarbatorilor de iarna. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

46. MAREA UNIRE A  ROMÂNILOR – 1 DECEMBRIE 1918 – expozitie, dezbatere 

Data: 27 noiembrie 2014, ora 10,00 

Locatia: Scoala Gimnaziala Victoria, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  

Răspunde: director, consilier educativ, prof. înv. primar, diriginti, responsabil C.D.I., monitor - prof.dr. Cristina Elena 

Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat: 20 elevi din clasele I - VIII, 8 cadre  didactice  

Obiectiv/ Desfăsurare: - în cadrul acestei activităti elevii au prezentat importanta actului unirii, au realizat compozitii 
plastice folosind însemne si simboluri specifice. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

47. SPORTUL – MESAGERUL PRIETENIEI - activitati sportive - parcursuri aplicative 

Data: 30 noiembrie 2014, ora 12,00  

Locatia: Scoala Gimnaziala Victoria, jud. Braila - Centrul de Documentare si Informare  

Răspunde: prof. Tudor Gica, prof. Bianu Ionel, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. Braila 

Au participat: 15 elevi din clasele V - VIII, 2 cadre didactice  

Obiectiv/ Desfăsurare: elevii si-au îmbunătătit capacitatea de inter-relationare, si-au dezvoltat un comportament tolerant, 

responsabil bazat pe întelegere si respect. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

48. MINTE SĂNĂTATOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS - dezbatere 

Data: 24 noiembrie 2014, ora 10,00 

Locatia Scoala Gimnaziala “Radu Tudoran” Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde; prof. Baciu Constantin, monitor - prof. dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. 

Au participat: 22 elevi din clasa a VIII-a, 2 cadre didactice 

Obiective/Desfasurare: s-au promovat normele de sănătate, precum si spiritual competitional. Elevii participanti au 

discutat despre alegerea unui stil de viată sănătos si avantajele acestuia în defavoarea sedentarismului si a unei alimentatii 

nesănătoase.  

La finalul activitatii toti participantii au primit diplome. 

49. GÂNDURI BUNE PENTRU ROMÂNI ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE NATIONALĂ - eseuri 

Data: 26 noiembrie 2014,  ora 11,00 

Locatia  Scoala Gimnaziala “Radu Tudoran” Braila - Centrul de Documentare si Informare 
Răspunde prof. Dorobantu Petrus, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. 

Au participat:  33 elevi din clasele VI B+VIII B, 2 cadre didactice 

Obiective/Desfasurare: elevii participanti la activitate au scris gânduri si urări de sănătate românilor cu prilejul Sărbătorii 

Nationale; prin aceasta activitate s-a dorit sensibilizarea elevilor si dezvoltarea sentimentului patriotic, dar si al 

sentimentelor de iubire crestinească fată de semeni. 

La finalul activitatii toti participantii au primit diplome. 

50. POVESTE TERAPEUTICĂ “CÂRDUL DE GÂSTE” - lectura 

Data: 27 noiembrie 2014, ora 11,00 

Locatia: Scoala Gimnaziala “Radu Tudoran” Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: înv. Draghici Ileana, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. 

Au participat:  23 elevi din clasa a III-a A,  2 cadre didactice 

Obiective/Desfasurare: cunoasterea povestii “Cârdul de gâste”; întelegerea mesajului povestii si încurajarea elevilor în 
recunoasterea greselilor, precum si încurajarea folosirii lecturii ca dezvoltare a competentelor de citire. Elevii participanti 

au interpretat povestea pe roluri, au vizionat un power point cu imagini sugestive ale mesajelor povestii. 

La finalul activitatii toti participantii au primit diplome. 

51. DREPTURILE CETĂTEANULUI EUROPEAN – dezbatere - promovarea documentelor europene 



 

22 
 

Data: 28 noiembrie 2014, ora 12,00 

Locatia  Scoala Gimnaziala “Radu Tudoran” Braila - Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: prof. Prodea Adrian, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. 

Au participat:   40 elevi din clasa  VII A + VII B, 2 cadre didactice 

Obiective/Desfasurare:  activitate prin  care s-au promovat în rândul elevilor drepturile fiecărui cetătean în cadrul 

Uniunii Europene. Elevii au vizionat un film tematic si au discutat despre importanta respectării drepturilor fiecărui 

cetătean, iar la final  au confectionat steagul Uniunii Europene si drapelele tarilor membre. 

La finalul activitatii toti participantii au primit diplome. 
52.“POŞTA PRIETENIEI” - activitate în cadrul proiectului ”Vorbim diferit, simţim la fel” initiat de Şcoala Gimnazialã 

Tichileşti jud. Braila în parteneriat cu Şcoala Gimnazialã Gropeni jud. Braila, Şcoala Gimnazialã Chiscani jud. Braila şi 

Şcoala Gimnaziala “C.S. Aldea” Brãila. 

Data: 28 noiembrie 2014  , ora 12,00 

Locatia: Şcoala Gimnazialã Tichileşti jud. Braila -  Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: prof.  Caplea Mariana, prof.  Stamate Anca, prof. Zainea Luiza - monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – 

director C.C.D 

Au participat: 24 de elevi din clasele V - VII, 3 cadre didactice. 

Obiective / Desfăsurare: dezvoltarea colaborãrii şi a cooperãrii elevilor din unitãţi şcolare diferite, promovarea limbilor 

engleza şi franceza şi a diversităţii lingvistice şi culturale in UE. În cadrul activitãtii, elevii au citit scrisorile redactate în 

limba românã, englezã sau francezã de colegii din proiect şi au completat biletele colorate cu informatii legate de 
persoana care a compus fiecare scrisoare, apoi, elevii au lipit biletelele pe “copacul prieteniei”. 

La final, fiecare elev şi-a reunoscut propriul biletel şi l-a citit în fata clasei. 

53. EDUCAŢIE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI – dezbatere 

Data : 8 decembrie 2014, ora 11,00 

Locatia: Şcoala Gimnazialã Tichileşti -  Centrul de Documentare si Informare 

Răspunde: prof. Lãzãricã Mitica Eugenia, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – director C.C.D. 

Au participat: 21 elevi din clasele V -VIII, 4 cadre didactice, 12 parinti 

Obiective/ Desfăsurare: stimularea interesului şi ataşmentului elevilor din clasele V-VIII, a pãrintilor acestora şi a altor 

membri ai comunitãtii pentru protejarea mediului înconjurator, prin activiãti de informare, observare, cercetare. 

Dezbaterea a vizat stimularea interesului elevilor fatã de aceste pãsãri amenintate cu disparitia şi îmbogãtirea 

cunoştintelor cu informatii referitoare la sosirea / plecarea pãsãrilor cãlãtoare. 

54. LECTURA ESTE MAI CAPTIVANTĂ DECÂT JOCURILE PE CALCULATOR – dezbatere, concurs 
Data: 28 noiembrie 2014, ora 11,00 

Locatia: Scoala Gimnaziala “Mihu Dragomir” Braila  

Raspunde: prof. Toma Raluca, monitor – insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila 

Au participat: 19 elevi de la clasa VII B, 1 cadru didactic  

Obiectiv/ Desfăsurare: evidentierea importantei lecturii în viata elevilor, identificarea avantajelor lecturii cu ajutorul 

cărtii spre deosebire de lectura cu ajutorul metodelor moderne, precizarea unor argumente pentru promovarea lecturii si 

argumente contra jocurilor pe calculator, interpretarea unor citate sugestive despre lectură.  

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

55. ÎN  ASTEPTAREA LUI MOS CRĂCIUN – expozitie  

Data: 04 decembrie 2014, ora 12,00 

Locatia: Scoala Gimnaziala “Mihu Dragomir” Braila  
Raspunde: prof. inv. Primar Mocanu Adina, prof. Baltag Camelia, monitor – insp. Picus Veronica – I.S.J. Braila  

Au participat: 49 elevi  de la clasa a III-a C, 2 cadre didactice  

Obiectiv/ Desfăsurare: identificarea abilitătilor practice a elevilor cu C.E.S., integrarea acestora în activitătile de 

realizare a produselor specifice sărbătorilor de iarna, evidentierea celor mai reusite lucrări, turul galeriei. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

56. TRADITII ROMÂNESTI – sezatoare literara 

Data: 18 noiembrie 2014, ora 13,00 

Locatia: Liceul Tehnologic “N. Oncescu” Ianca, jud. Braila – Centrul de Documentare si Informare 

Raspunde: inv. Bulai Mariana, inv. Gheorghe Vica, bibliotecar Mihai Lenuta, monitor - prof.dr. Cristina Elena Anton – 

director C.C.D. 

Au participat: 28 elevi  de la clasa a IV-a, 6 cadre didactice, 12 parinti  
Obiectiv/ Desfăsurare: manifestarea atitudinii pozitive fata de nevoia de lectura si informare, manifestarea interesului 

pentru participare la sezatorile literare. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

57. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN JUDETUL BRĂILA – proiect – 

diseminare de bune practici 

Data: 30 noiembrie 2014, ora 13,00 

Locatia: Scoala Gimnaziala Salcia Tudor, jud. Braila – Centrul de documentare si Informare   

Raspunde: prof. Gica Paraipan - director, monitor - prof. Neicu Costel –  metodist C.C.D. Braila 

Au participat: 80 elevi din clasele II – VII, 6 cadre didactice, 12 parinti  

Obiectiv/ Desfăsurare: prezentarea exemplelor de bune practici in cadrul proiectului privind refolosirea si reciclarea pet-

urilor. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 
58. FII INDEPENDENT, NU DEPENDENT! – dezbatere despre droguri 

Data: 04 decembrie 2014, ora 12,00 

Locatia: Scoala Gimnaziala Salcia Tudor, jud. Braila – Centrul de documentare si Informare   

Raspunde: prof. Gheorghita Stana, monitor - prof. Neicu Costel –  metodist C.C.D. Braila 
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Au participat: 28 elevi  din cxlasele VII - VIII, 2 cadre didactice, 1 asistent medical  

Obiectiv/ Desfăsurare: identificarea riscurilor la consumul de droguri, prezentarea tipurilor de droguri si a efectelor 

secundare, propunerea de activitati de combatere a fenomenului in randul tinerilor. 

La sfârsitul activitătii, toti participantii au primit diplome. 

 

Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale) 

Denumirea programului Parteneri Forma de 

finalizare Din ţară Internaţionali 

ERASMUS+ 

Proiect mobilitate K1 « De la 

debut la succes » 
2015-1-RO01-KA104- 

001598 

- -NGO 

Motivated 

Learning for 
Everyone", 

Madrid, Spania 

-4 mobilitati la 

Madrid, Spania 

-6640 euro 

Proiect F.S.E.“Platforma 

digitala interactiva pentru 

eficientizarea activitatii 

cadrelor didactice in relatia 

sindicala”, ID64065 

Federatia Sindicatelor „Spiru Haret” 

C.C.D. Bucuresti,  

C.C.D. Braila,  

C.C.D. Timisoara,  

C.C.D. 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 

I.S.J. Brăila 

I.S.J. Prahova 

I.S.J. Calarasi 

C.C.D. Braila 
S.C. S&T 

I.S.J. Ialomita 

- 1500 cadre 

didactice formate 

din jud. BR, IL, 

CL, PH in 18 luni 

"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 

C.C.D. Braila 

C.C.D. Dolj 

- 400 cadre didactice 

formate din jud. 

BR, CT in 18 luni 

Contact Seminar « The 

Challenge of Teaching 

Entrepreneurship in 

Education and Training” 

A.N.P.C.D.E.F.P. 

 

European 

Commission 

1 cadru didactic 

Proiect K2 “Children Rights 
and Sample Applications“  

C.C.D. Braila 

 

Coordonator 
Turcia 

4 cadre didactice 

Proiectul  Educaţional 

 “Prietenia cea mai frumoasă 

floare” 

Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Brăila 

Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” Brăila 

Şcoala Gimnazială Chiscani, jud. Brăila   

Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Brăila 

Colegiul Naţional “Ana Aslan” Brăila  

C.C.D. Brăila 

C.S.E.I. Brăila   

Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati “ Brăila   

- cadre did. + elevi = 

60 

Proiectul Naţional “Paştele – 

Obiceiuri şi tradiţii” Editia a 

IV- a Brăila  2015 

Şcoala Gimnazială “M. Sadoveanu “ Brăila 

I.S.J. Brăila 

C.C.D. Brăila 

- cadre did. + elevi = 

70 

Proiectul Educaţional 

Naţional “Curcubeul 
schimbării” 

Asociaţia Profesională a Educatoarelor 

EGIDA  Brăila  
I.S.J. Brăila  

C.C.D. Brăila  

Grădiniţa nr. 11 Brăila 

-  cadre did. + elevi 

= 60 

Proiectul Educaţional “Mâini 

pentru speranţă” 

Colegiul Naţional “Ana Aslan” Brăila 

Liceul Pedagogic “D.P.Perpessicius” Braila 

Şcoala Gimnazială “C.S.Aldea”Brăila 

Şcoala Gimnazială “M.Eminescu”Brăila 

Şcoala Gimnazială “D. Cantemir” Brăila 

C.S.E.I.Brăila, C.C.D. Brăila  

Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” Brăila 

Liceul de Artă “H.Darclee” Brăila  

Şcoala Gimnazială “VasileAlecsandri Brăila  

Şcoala Gimnazială”Mihu Dragomir” Brăila 
Şcoala Gimnazială”Ion Creangă” Brăila  

Şcoala Gimnazială “E. Teodoroiu” Brăila  

- cadre did. + elevi = 

80 

Proiectul Educativ Local I.S.J. Brăila  - cadre did. + elevi = 
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“Şcoala în comunitate” C.C.D. Brăila 

 Ziarul”Arcasul” Brăila 

 Biserica”Sf. Antonie cel Mare” Brăila 

 Centrul de Asistenţă socială pentru bătrâni  

Brăila 

Teatrul de păpuşi “Cărăbuş” Brăila Societatea 

Braicar S.A.Brăila 

Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor” Brăila  

60 

Proiectul Educativ 

“Instrumente utile în 
orientarea şi consilierea 

alegerii carierei profesionale” 

Colegiul Tehnic “C.D. Neniţescu” Brăila 

I.S.J. Brăila, C.C.D. Brăila 
Şcoala Gimnazială ”Vlaicu Vodă”  Brăila 

Şcoala cu cls.I-VIII  „Fănuş Neagu” Brăila 

Şcoala Gimnazială  „Al.I.Cuza”  Brăila 

Şcoala Gimnazială” Nikos Kazantzakis” 

Brăila 

Şcoala Gimnazială „C.S.Aldea” Brăila 

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila 

Şcoala Gimnazială  „Ion Băncilă” Brăila 

Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Brăila  

Şcoala Gimnazială  „I.L.Caragiale” Brăila 

Şcoala Gimnazială „N.Chercea”  Brăila  
Şcoala Gimnazială „E. Teodoroiu”  Brăila 

Şcoala Gimnazială „Mihu Dragomir”  Brăila  

Şcoala Gimnazială „M.Kogălniceanu” Brăila  

Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Brăila  

Şcoala cu cls. I-VIII „Al.S.Puşkin”  Brăila  

- cadre did. + elevi = 

60 

Proiectul Regional “Lumină 

şi culoare în Sărbătorile 

Pascale” Ediţia a IV-a 

Şcoala gimnazială “Al.I.Cuza” Brăila  

C.C.D. Brăila 

- cadre did. + elevi = 

80 

Proiectul Educaţional 

Interjudeţean “Grădiniţa - 

Paradisul Copiilor” 

Grădiniţa cu program săptamanal nr.49 Brăila  

Biserica “Sf. Apostoli Petru şi Pavel” Brăila 

Biblioteca Judeţeană “ Panait Istrati” Brăila 

C.C.D. Brăila 

Centrul Judeţean pentru conservarea şi 
promovarea culturii tradiţionale Brăila 

- cadre did. + elevi = 

60 

Parteneriatul Educaţional 

”CDI – laborator de educaţie 

nonformală, ce ne formează 

pentru viaţă” 

C.C.D. Neamţ  

C.C.D. Brăila 

- cadre did. + elevi = 

25 

Parteneriatul Educaţional 

“Relaţia cultură didactică - 

tehnologie , la catedră” 

Institutul Cultural Român Bucureşti 

I.S.J. Brăila 

C.C.D. Brăila 

- cadre did. + elevi = 

25 

 

Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei 

În urma analizei întregii activităţi din anul şcolar 2014-2015, pentru anul şcolar 2015-2016 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 C.C.D. si in C.D.I.-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 

Casa Corpului Didactic Braila - „Asigurarea 

calitatii in educatie” 

C.S.A. 28.07.2014 

O.M.E.C.S. 4383 / 22.08.2015 

22 141 

Academia Nationala de Informatii “Mihai 
Viteazul” - OSCINT XXI- Inovare pentru 

calitate în învăţământul preuniversitar 

O.M.E.C.S.S. nr. 3736 / 
24.04.2015 

25 150 
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IV.2.5. Activitatea de mentorat  

În anul şcolar 2014-2015 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, realizarea suportului de curss 

 Realizarea unei platforme de invatare pentru cadre didactice mentorabile cat si pentru cadre didactice  mentor. 
 

IV.3 REZULTATE ŞCOLARE LA EXAMENELE NAŢIONALE 

IV.3.1.Organizarea ºi desfãºurarea Evaluãrii Naþionale. Rezultate obþinute.  

DATE STATISTICE – JUDEŢUL BRĂILA 

 Număr candidaţi înscrişi: 2076 

 Număr candidaţi prezenţi la proba de limba şi literatura română: 2047 

 Număr candidaţi eliminaţi de la proba de limba şi literatura română (din motive de fraudă):0 

 Număr candidaţi prezenţi la proba de matematică: 2046 

 Număr candidaţi eliminaţi de la proba de matematică (din motive de fraudă): 0   

 Număr candidaţi prezenţi la ambele probe: 2046 

 Număr contestaţii limba şi literatura română: 104 

 Număr contestaţii matematică: 72 

 Rezultate înainte de contestaţii: 

Din totalul de 2046 candidaţi prezenţi la ambele probe au obţinut: 

 medii mai mari sau egale cu 5 un număr de 1890 candidaţi, dintre aceştia 1888 la limba română, 

respectiv 1794 la matematică. 

 procent de note mai mari sau egale cu 5: 92,38%. 

 19 medii de 10 

 44 note de 10 la limba română, respectiv 107 note de 10 la matematică. 

 Rezultate după de contestaţii: 

 medii mai mari sau egale cu 5 un număr de 1890 candidaţi, dintre aceştia 1888 la limba română, 
respectiv 1795 la matematică.  

 procent de note mai mari sau egale cu 5: 92,38%. 

 20 medii de 10 

 47 note de 10 la limba română, respectiv 108 note de 10 la matematică. 

 

CONSTATĂRI GENERALE 

1. Asigurarea dotării unităţilor de învăţământ în care se susţin probele scrise şi a centrelor zonale de evaluare, după 

caz, cu un număr suficient de copiatoare în stare de funcţionare, calculatoare, aparat radio, telefon, fax, conexiune la 

internet, consumabile. 

Examenul de Evaluare Naţională 2015 s-a organizat în 77 centre de examen, arondate la 38 centre de comunicare, 

respectiv două centre zonale de evaluare. Pentru toate acestea s-a asigurat logistica necesară bunei desfăşurări a 

examenului. 
2. Existenţa soluţiilor/măsurilor de rezervă în centrul de comunicare, în situaţia în care apar defecţiuni tehnice sau de 

alt tip. 

Pentru fiecare din centrele de comunicare s-a verificat printr-un control tematic al ISJ Brăila, derulat în perioada 08-

19.06.2015, asigurarea soluţiilor de rezervă. În plus la nivelul ISJ Brăila s-a emis procedura nr. 7058/19.06.2015 

pentru transmiterea subiectelor de la comisia judeţeană către centrele de examen aflate în situaţii speciale. 

3. Dotarea cu camere de supraveghere audio-video funcţionale a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ în care se 

desfăşoară probele pentru Evaluarea Naţională, a sălilor în care se descarcă subiectele şi  a sălilor în care se face 

evaluarea lucrărilor. Poziţionarea camerelor de supraveghere astfel încât să asigure o vizibilitate integrală a sălii. 

Afişarea informaţiilor referitoare la existenţa camerelor de supraveghere. 

S-au asigurat camere de supraveghere funcţionale în toate sălile de clasă în care elevii au susţinut Evaluare 

Naţională 2015, precum şi în toate sălile în care s-au descărcat subiecte şi s-a realizat evaluarea lucrărilor scrise. La 
avizierele unităţilor de învăţământ şi pe uşile sălilor de clasă a fost afişat mesajul „Unitate monitorizată audio-

video”. 

4. Legalitatea înscrierii candidaţilor la evaluarea naţională. 

Înscrierea candidaţilor la evaluarea naţională 2015 s-a realizat în conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 

4801/31.08.2010 şi O.M.E.N. nr. 4431/29.08.2014. 

5. Arondarea elevilor la unităţi de învăţământ în care se susţin probele scrise. 

Toţi elevii au susţinut probele evaluării naţionale la unităţile de învăţământ unde au absolvit clasa a VIII-a, excepţie 

doi elevi de la Şcoala Gimnazială „Nikos Kazantzakis”, care au a susţinut probele la Liceul Teoretic „Nicolae 

Iorga”.  

6. Arondarea unităţilor de învăţământ în care se susţin probele scrise la Centre Zonale de Evaluare. Constituirea de 

comisii/ subcomisii aflate sub efectivul prevăzut de metodologii. 

În baza deciziei Consiliului de Administraţie al ISJ Brăila nr. 621/20.06.2015 s-au constituit două Centre Zonale de 
Evaluare, la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, respectiv Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu”, la care au fost 

arondate un număr de 36 centre de examen, respectiv 41 centre de examen, fiecare cu un număr de 1036, respectiv 

1040 lucrări. 

7. Existenţa aprobărilor Comisiei Judeţene pentru cazurile speciale. 
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La nivelul I.S.J. Brăila s-au înregistrat următoarele cazuri speciale: 

 Cu nr. 6822/12.06.2015, pentru elevul Stroe M. Alexandru Nicusor de la Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”, 

susţinerea probei scrise la limba si literatura română într-o sală special amenajată, separat de ceilalţi elevi, 

precum si transmiterea prin dictare a informatiilor corespunzătoare subiectului prezentat vizual. 

 Cu nr. 6822/12.06.2015, pentru eleva Bălăuz Anca Maria de la Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”, 

suplimentarea timpului de redactare a lucrărilor Evaluării Naţionale 2015 (limba si literatura română, respectiv 

matematică) cu câte o oră.  

 Cu nr. 657/20.06.2015, pentru elevul Ghinea Mihail Valentin de la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”, 

suplimentarea timpului de redactare a lucrărilor Evaluării Naţionale 2015 (limba si literatura română, respectiv 

matematică) cu câte o oră. 

 Cu nr. 7112/22.06.2015, pentru eleva Mocanu Ramona Mirela, de la Şcoala Gimnazială Râmnicelu, susţinerea 

probei scrise la limba si literatura română într-o sală special amenajată în cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă. 

8. Organizarea transportului şi a securităţii lucrărilor scrise, pe întreaga perioadă a evaluării naţionale. 

Prin adresa ISJ Brăila nr. 6900/15.06.2015 s-a solicitat  Inspectoratului Judeţean de Poliţie Brăila, Poliţiei Locale 

Brăila, Inspectoratului Judeţean de Jandarmerie Brăila sprijinul pentru transportul în siguranţă a lucrărilor scrise 

către centrele zonale de evaluare. Fiecare din cele 77 centre de examen a transmis lucrările către centrele zonale 

de evaluare prin preşedinte, un membru şi un jandarm. 

9. Asigurarea asistenţei medicale şi a pazei/ordinii pe durata probelor scrise. 
      Prin adresa ISJ Brăila nr. 6900/15.06.2015 s-a solicitat  Inspectoratului Judeţean de Poliţie Brăila, Poliţiei Locale 

Brăila, Inspectoratului Judeţean de Jandarmerie Brăila, Serviciul Public de Asistenţă Medicală, sprijinul pentru 

asigurarea pazei şi protecţiei precum şi asistenţa medicală în centrele de examen. 

10. Legalitatea constituirii Comisiei Judeţene, a comisiilor din unităţile de învăţământ în care se susţin probele scrise 

şi din Centrele Zonale de Evaluare. 

Comisia Judeţeană pentru Evaluarea Naţională a fost aprobată în Consiliul de Administraţie al I.S.J. Brăila şi s-a 

emis decizia nr. 367/10.04.2015. 

În baza propunerilor unităţilor de învăţământ, cu aprobarea Consiliul de Administraţie al ISJ Brăila s-a emis 

decizia nr. 591/02.06.2015având 79  anexe pentru fiecare  centru de examen şi de comunicare. 

Cu aprobarea Consiliul de Administraţie al ISJ Brăila s-a emis decizia 621/20.06.2015 privind constituirea şi 

componenţa centrelor zonale de evaluare. 
11. Instruirea asistenţilor, a membrilor şi a preşedinţilor comisiilor din unităţile de învăţământ în care se susţin 

probele scrise şi din Centrele Zonale de Evaluare. 

Instruirea preşedinţilor comisiilor din unităţile de învăţământ în care se susţin probele scrise şi din Centrele 

Zonale de Evaluare s-a realizat în data de 20.06.2015 în şedinţă publică, cu participarea în calitate de observatori 

a reprezentantului Sindicatului Învăţământ Brăila şi a reprezentantului elevilor. 

12. Repartizarea candidaţilor în sălile de clasă şi afişarea listelor la loc vizibil. 

S-a realizat în toate unităţiler până în după amiaza zilei de 20.06.2015. 

13. Existenţa foilor tipizate pentru lucrările scrise şi a ştampilelor pentru CE/CZE. 

Foile tipizate şi ştampilele pentru centrele de examen şi de evaluare au fost realizate în conformitate cu 

prevederile M.E.C.Ş. 

14. Înregistrarea situaţiilor statistice zilnice şi raportarea către M.E.C.Ş. s-a realizat în timp real în fiecare unitate de 

învăţământ prin intermediul aplicaţiei realizate de SIVECO pentru Evaluarea Naţională 2015. 
15. Necuprinderea în comisii a persoanelor implicate în disfuncţionalităţi ale examenelor din anii anteriori. 

Nu a fost cazul. 

16. Măsurile de descurajare a strângerii oricăror tipuri de fonduri de la elevi / părinţi / alte persoane fizice sau 

juridice. 

În şedinţa cu directorii din 17.06.2015 şi în şedinţa publică de instruire a preşedinţilor centrelor de examen din 

20.06.2015  s-a transmis directorilor unităţilor de învăţământ să informeze diriginţii claselor a VIII-a că se 

interzice strângerea de fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, părinţi sau rude ai acestora. 

 

IV.3.2.Admiterea în învăţământul liceal de stat si profesional cu durata de 3 ani 

Admiterea în învătământul liceal de stat si profesional cu durata de 3 ani este un proces care nu se finalizează la sfârsitul 

anului scolar 2014-2015 ci continuă si după începutul anului scolar 2015-2016. 
Până la momentul actual, admiterea în învătământul liceal s-a desfăsurat după următorul calendar aprobat de Ministerul 

Educatiei si Cercetării Stiintifice: 

DATA LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

31 ianuarie 2015 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru 

pregătirea şi organizarea admiterii. 

1 martie 2015 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 2015 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în 

profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera 
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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 2015 

 

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. 

15 mai 2015 Transmiterea la Ministerul Educaţiei si Cercetării Stiintifice a broşurilor de 

admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită. 

11 - 29 mai 2015 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de 

admitere şi a planului de şcolarizare. 

17 iunie 2015 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. 

19 iunie 2015 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. 

2 iulie 2015 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene 

a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene. 

3 iulie 2015 

 

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. 

6 iulie 2015 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la 
admitere în alt judeţ. 

Probele de aptitudini 

21 - 22 mai 2015 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care 

doresc să participe la probe de aptitudini. 

25 - 26 mai 2015 Înscrierea pentru probele de aptitudini. 

27 - 30 mai 2015 Desfăşurarea probelor de aptitudini.  

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini.  

2 iunie 2015 Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia 

permite acest lucru. 

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. 

19 iunie 2015 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. 

2 iulie 2015 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.   

3 iulie 2015 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a 
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listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de 

aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă. 

6 iulie 2015 

 

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 

21 - 22 mai 2015 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care 

doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă. 

25 - 26 mai 2015 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă. 

27 - 30 mai 2015 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă. 

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă. 

2 iunie 2015 Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru. 

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. 

3 - 4 iunie 2015 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au 

susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

9 iunie 2015 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.  

10 iunie 2015 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. 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru învăţământul special 

15 mai 2015 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi. 

19 iunie 2015 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile 

speciale pentru rromi. 

6 - 8 iulie 2015 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi. 

9 - 11 iulie 2015 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 2015-2016  

3 – 7 iulie 2015 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. 

3 - 7 iulie 2015 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  fişele de înscriere. 

4 – 8 iulie 2015 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, 

corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate 

din calculator. 

9 iulie 2015 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. 

10 iulie 2015 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului 

Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere. 

11 - 12 iulie 2015 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de 

Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, 
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transmiterea modificărilor la comisia naţională. 

13 iulie 2015 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor. 

14 iulie 2015 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 2015 – 2016. 

15 iulie 2015 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. 

15 iulie 2014 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor 

repartizaţi în acea unitate. 

16 iulie - 24 iulie 2015 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 2015 – 2016 

15 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau 

probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

16 - 17 iulie 2015 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor 

de limbă modernă ori de limbă maternă. 

18 iulie 2015 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor 

contestaţii. 

15 - 20 iulie 2015 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. 

20 iulie 2015 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. 

15 - 21 iulie 2015 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea 

eventualelor erori. 

22 iulie 2015 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al 

municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere. 

23 iulie 2015 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii. 

23 iulie 2015 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. 

23 - 24 iulie 2015 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii 

din etapa a doua. 

24 iulie 2015 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. 

27 - 30 iulie 2015 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 2015 – 2016 

1 august 2015 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de 

verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă ori maternă. 

31 august 2015 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau 

probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

1 - 2 septembrie 2015 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă 

modernă sau maternă. 

3 - 4 septembrie 2015 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. 
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7 septembrie 2015 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării. 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă  

1 mai 2015 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile 

anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 

2015 – 2016. 

15 iulie 2015 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 2015 – 2016. 

21 - 22 iulie 2015 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 2015 – 2016. 

22 - 24 iulie 2015 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 

ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016, pe locurile de 

la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă. 

 

Prin întâlniri ale profsorilor diriginti cu părintii 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 2015-2016 

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. 4432/ 

29.08.2014. 
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 Naţionale. 

(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 2015. 

(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2015, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu 
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016, 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 2015-2016, 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 de liceu a absolvenţilor învăţământului 

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:  

3

4

ABS EN
MA

 
  

unde: 

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 
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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. 4432/ 29.08.2014. 

(11) Prevederile O.M.E.N. Nr. 4432/ 29.08.2014 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 naţională. 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. 4432/ 29.08.2014,  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. 4432/ 29.08.2014. 

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; 
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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. 4432/ 

29.08.2014. 

(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 

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; 
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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 25 - 26 

mai 2015. 
(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 2015. 

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 22 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 27 - 30 mai 2015. 

(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 până pe 30 mai 2015, la unităţile şcolare care au 

organizat probele. Pe data de 2 iunie 2015 la unitatea respectivă se depun şi se rezolvă eventualele contestaţii, acolo 

unde metodologia prevede acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează în aceiaşi zi. 

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 prevederilor  O.M.E.N. Nr. 4432/ 
29.08.2014, 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 judeţeană de admitere şi sunt afişate la sediul unităţii liceale la care s-au susţinut 

probele, până în data de 3 iulie 2015. 

(2) În data de 3 iulie 2015, 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 6 iulie 

2015, 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       6 iulie 

2015. 
(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 6 iulie 2015, fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini, 
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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 25 - 26 mai 2015. 

(2) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se desfăşoară în perioada 27 - 30 mai 2015. 

(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 şi la clase cu predare în respectiva limbă a 

minorităţilor, dacă s-a susţinut proba în acest sens. 

(5) Rezultatele probelor menţionate la alin.(1) vor fi afişate până pe 30 mai 2015, la unităţile şcolare care au 

organizat probele. Pe data de 2 iunie 2015 la unitatea respectivă se depun eventualele contestaţii, acolo unde, potrivit 

Anexei IV, este prevăzut acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează în aceiaşi zi. 

(6) În data de 2 iunie 2015, 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 3 - 4 iunie 2015. 

(2) Candidaţii depun, la unitatea de învaţamânt pe care au absolvit-o, anexele fişelor, până la data de 9 iunie 2015. 

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. 

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 Naţionale 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 7 iulie 2015, 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, şi, este însoţită 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 3 – 7 iulie 2015. 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 
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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 

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 7 iulie 2015, 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 4 - 8 iulie 2015, 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 
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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 11 - 12 iulie 2015, 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 15 iulie 2015, 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. 

(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 15 iulie 2015. 

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 2015 - 2016 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 15 - 20 iulie 

2015. 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 15 iulie 2015, iar 

susţinerea probelor se face în perioada 16 - 17 iulie 2015. Afişarea rezultatelor finale pentru probele susţinute în cea de-a 

doua etapă de admitere se face în 18 iulie 2015. 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 20 iulie 

2015 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 15 - 21 iulie 2015. 

(5) În data de 22 iulie 2015, 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 23 iulie 2015 Centrul Naţional de Admitere realizează repartizarea computerizată a candidaţilor din a 

doua etapă de admitere. 
(7) Până la data de 23 iulie 2015, 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 23 iulie 2015. 

Art.53. (1) În perioada 23 - 24 iulie 2015, 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 24 iulie 2015, situaţia 
locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere. 

Art.54. (1) În perioada 27 - 30 iulie 2015, comisia de admitere judeţeană rezolvă situaţiile speciale apărute după 

repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire 
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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 

ulterior desfăşurării etapelor de admitere menţionate anterior vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe 

locurile rămase libere. Repartizarea se face în perioada 3 - 4 septembrie 2015, 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 7 septembrie 2015. 
(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 1 - 2 septembrie 

2015. Graficul desfăşurării probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcut publice pâna la data de 1 august 2015, 

prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial. Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se face în 

conformitate cu metodologia de admitere şi O.M.E.N. NR. 4432/ 29.08.2014. 

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 2015, 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 2015. 

 (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 19 iunie 2015. 

(4) Dosarele pentru locurile speciale pentru rromi se depun la inspectoratul şcolar în perioada 1-3 iulie 2015, şi conţin în 

mod obligatoriu următoarele documente: 

1.Cerere către domnul inspector şcolar 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 3 iulie 2015, ora 14,00. nu mai este luată în considerare. 

 (6) În perioada 6 - 8 iulie 2015, 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 9 - 11 iulie 2015. 

(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 şcolară şi profesională valabile până 

în iulie 2015, 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 27 - 30 iulie 2015, 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 2011. 
(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”. 
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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 2015 - 2016, 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 2015 - 2016, este anunţat prin afişare la sediul inspectoratului şi în toate unităţile de 

învăţământ gimnazial, până la data de 1 mai 2015. 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 2015-2016, este anunţat de inspectoratul şcolar până la data de 15 iulie 2015 şi este 

afişat la sediul inspectoratului şcolar şi la centrul menţionat la      alin. (1). 

(4) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 21 - 22 iulie 2015, 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 22 - 24 iulie 2015, 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 

18-20 august 2015 şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană  în perioada 3 - 4 septembrie 

2015, 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 3 - 4 septembrie 2015, 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. 4432/ 29.08.2014, listele cuprinzând repartizarea computerizată a 

absolvenţilor de clasa a VIII-a. 

 

 

Planul de scolarizare pentru clasa a IX-a, liceu, an scolar 2015-2016 este următorul: 

Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară Filiera Profilul 

Domeniul 

de pregătire 

de bază 

Specializarea 

Nr. 

clas

e 

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   1 28 

  TOTAL 7 196 
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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 

NAŢIONAL 

“ANA ASLAN”,  

BRĂILA 

 

TEORETICĂ 

 

REAL 
- 

Ştiinţe ale naturii                                  3 84 

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 

intensiv 

informatica 

1 28 

Matematică-

informatică 
1 28 

Ştiinţe ale naturii                                           1 28 

UMAN - 
Filologie 1 28 

Ştiinţe sociale 2 56 

  TOTAL 6 168 

6 

LICEUL 

TEORETIC 

“MIHAIL 

SEBASTIAN”,  

BRĂILA 

 
TEORETICĂ 

REAL - Ştiinţe ale naturii                                           1 28 

UMAN  

Filologie 
intensive limba 

engleza 

1 28 

Ştiinţe sociale 2 56 

  TOTAL 4 112 

7 

LICEUL 

PEDAGOGIC 

“D. P. 

PERPESSICIUS”,  

BRĂILA 

 

TEORETICĂ 

REAL - Ştiinţe ale naturii 1 28 

UMAN  
Filologie 1 28 

Ştiinţe sociale 1 28 

VOCAŢIONAL

Ă 

PEDAGOGI

C 
- 

Învăţător/educato

r 
2 56 

   TOTAL 5 140 

8 

LICEUL CU 

PROGRAM 

SPORTIV,  

BRĂILA 

VOCAŢIONAL

Ă 
SPORTIV - Instructor sportiv          3 84 

   
TOTAL 

3 84 

9 

LICEUL DE ARTE 

“HARICLEA 

DARCLÉE”,  

BRĂILA 

 

 

VOCAŢIONAL

Ă 

MUZICĂ - Muzica 1 28 

TEATRU - Arta actorului 1 28 

ARTE 

VIZUALE 

- 

Arhitectură, arte 

ambientale si 

design 

1 28 

- 
Arte plastice si 

decorative 
1 28 
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  TOTAL 4 112 

10 

COLEGIUL 

ECONOMIC 

”ION GHICA”,  

BRĂILA 

 

TEHNOLOGICĂ 

 

SERVICII 

Economic - 3 84 

Turism şi 
alimentaţie 

- 2 56 

Comerţ - 1 28 

 TOTAL 6 168 

11 

COLEGIUL 

TEHNIC 

“C. D. 

NENIŢESCU”,  

BRĂILA 

 
TEHNOLOGICĂ 

SERVICII 

Turism şi 

alimentaţie 

intensiv limba 

engleza 

- 1 
28 

 

RESURSE 
NATURALE 

ŞI 

PROTECŢIA 

MEDIULUI 

Protecţia 

mediului 
- 1 28 

  TOTAL 2 56 

12 

COLEGIUL 

TEHNIC 

”EDMOND 

NICOLAU”,  

BRĂILA 

 

TEHNOLOGICĂ 

SERVICII 
Turism şi 

alimentaţie 
- 1 28 

RESURSE 

NATURALE 

ŞI 

PROTECŢIA 

MEDIULUI 

Industrie 

alimentară 
- 1 28 

  TOTAL 2 56 

13 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

”A. SALIGNY”,  

BRĂILA 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC 

Electronică 

automatizări 
- 1 28 

Mecanică  - 1 28 

 TOTAL 2 56 

14 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

”GRIGORE 

MOISIL”,  

BRĂILA 

TEHNOLOGICĂ 
TEHNIC 

Electronică 

automatizări 
- 1 28 

Fabricarea 

produselor din 
lemn 

- 1 28 

  TOTAL 2 56 

15 

COLEGIUL 

TEHNIC 

”PANAIT 

ISTRATI”,  

BRĂILA 

 

TEHNOLOGICĂ 

 

TEHNIC 

Mecanică  - 1 28 

Electric - 1 28 

 
TOTAL 

2 56 

16 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

”C. 

BRÂNCOVEANU”

,  BRĂILA 

 
TEHNOLOGICĂ 

 
TEHNIC 

Mecanică - 1 28 

 

TOTAL 

1 28 

17 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

”N. TITULESCU” 

ÎNSURĂŢEI 

 

TEORETICĂ 
REAL - 

Matematică-

informatică 
1 28 

UMAN - Filologie 1 28 

TEHNOLOGICĂ 
TEHNIC 

Electromecanic

ă  
- 1 28 

SERVICII Comerţ - 1 28 

   TOTAL 4 112 

18 

LICEUL 

TEORETIC 

 

“GEORGE 

VÂLSAN”, 

FĂUREI 

 

TEORETICĂ 

REAL  
Matematică-
informatică 

1 28 

UMAN  Filologie 1 28 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC Mecanică - 1 28 

   
TOTAL 

3 84 

19 

LICEUL 

TEORETIC 

“C. 

ANGELESCU”, 

IANCA 

 

 

TEORETICĂ 

 

REAL 
 

Matematică-

informatică 
1 28 

UMAN  
Filologie intensiv 

limba engleză 
1 28 

  TOTAL 
2 56 

20 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 

“N. ONCESCU”, 

TEHNOLOGICĂ 
SERVICII 

Turism şi 

alimentaţie 
- 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 17-19 

august 2015 şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană  în perioada 3-4 septembrie 2015. 

După cele trei etape de repartizare, admiterea în învăţământul liceal brăilean se prezintă astfel: 

1.Total candidati repartizati în învătământul liceal din judetul Brăila, până la: 1726 

2.Candidaţi admişi la liceele vocationale din judetul Brăila: 224 

3.Candidaţi rromi admişi pe locuri speciale: 26 

4.Candidaţi cu cerinţe educative speciale admişi în etapa specială: 11 

 

IV.3.3 Examenul de Bacalaureat 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA LA BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2015 

 

1. Măsuri întreprinse pentru asigurarea dotării centrelor de examen şi a centrelor zonale de evaluare, 

după caz, cu un număr suficient de copiatoare în stare de funcţionare, calculatoare, aparat radio, telefon, fax, 

conexiune la internet, consumabile 

 

Directorii unităţilor de învăţământ liceal au asigurat logistica necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

examenului de bacalaureat, atât pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cât şi pentru probele 

scrise.  
În toate centrele de examen şi evaluare s-au luat măsurile impuse de metodologia de bacalaureat şi de 

procedurile privind transferul şi securitatea subiectelor, prin asigurarea spaţiilor corespunzătoare. 

 

2. Dotarea cu camere de supraveghere audio-video functionale a sălilor de clasă din centrele de examen, 

în care se desfăsoară probele examenului de bacalaureat 

În perioada 01 - 05.06.2015 inspectorii şcolari au efectuat un control tematic la toate unităţile de învăţământ 

liceal, pentru verificarea respectării Procedurii privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru evaluările, 

examenele şi concursurile naţionale. Notele de control încheiate de către membrii comisiei judeţene au fost transmise 

inspectorului şcolar general, prof. dr. Carmen Florentina Pîrlog - preşedintele comisiei judeţene de bacalaureat. 

Supravegherea audio-video în unităţile de învăţământ desemnate centre de bacalaureat a fost realizată cu camere 

video puse la dispoziţie de unităţile arondate centrului de examen. 

 

3. Legalitatea înscrierii candidaţilor la examenul de bacalaureat 

  Absolvenţii seriei curente şi a seriilor anterioare au depus cererile de înscriere la examenul de bacalaureat, la 

secretariatul unităţii absolvite, în perioada prevăzută de metodologie, conform calendarului examenului de bacalaureat 

25 – 29 mai 2015. 

Înscrierea candidaţilor din seria curentă s-a realizat cu ajutorul profesorilor diriginţi, care au depus la secretariatele 

liceelor tabelele de înscriere la prima sesiune, care cuprind opţiunile elevilor şi semnăturile, precum şi fişa-tip 

informatizată, tipărită şi semnată de fiecare candidat. 

Candidaţii seriilor anterioare anului 2002- filiera teoretică şi tehnologică, respectiv învăţământ seral sau frecvenţă redusă, 

de până în anul 2003 s-au înscris pe baza aprobării cererii de asimilare a specializării absolvite cu una din specializările 

seriei curente, cerere depusă şi înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ respectiv a Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Brăila. 
Dosarele de înscriere a candidaţilor la examenul de bacalaureat au fost depuse de directorii unităţilor de învăţământ 

liceal, la secretariatul liceelor centre de examen în termenul prevăzut de metodologie. 

Comisiile din centrele de examen, constituite prin tragere la sorţi în 27 iunie 2015, au verificat dosarele candidaţilor. 

 

4. Arondarea elevilor pe Centre de Examen 

 

Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale au fost desfăşurate în fiecare liceu, cu următoarele 

excepţii: s-a constituit un centru de evaluare la Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca pentru candidaţii de la 

acelaşi liceu şi de la Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca, un centru de evaluare la Colegiul Tehnic ”Ed. 

Nicolau” Brăila pentru candidaţii de la acelaşi liceu şi de la Liceul Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu” Brăila. 

Ca urmare a numărului mic de candidaţi care au optat pentru susţinerea examenului la limba germană şi la 
limba rusă, Comisia Judeţeană de Bacalaureat a hotărât constituirea a două centre de evaluare a competenţelor 

lingvistice: Liceul Teoretic „N. Iorga” pentru limba germană şi pentru limba rusă. Centrele pentru evaluarea 

competenţelor lingvistice şi digitale au fost constituite cu respectarea art 12, alin (3), art. 62 alin (1) şi (3) din 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. 

IANCA 

21 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

“MATEI 

BASARAB”, 

MĂXINENI 

 

TEHNOLOGICĂ 
TEHNIC  

Industrie 

alimentară 

- 

 
1 28 

TOTAL 
1 28 

    Total 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, clasa a 

IX-a, ZI 
73 

204

4 



 

42 
 

Arondarea elevilor pe centre de bacalaureat, pentru desfăşurarea probelor scrise, s-a realizat conform cap. III, 

art. 31 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, Anexa 2 la O.M.E.C.T.S.- nr. 

4799/2011. În arondarea unităţilor şcolare s-a ţinut cont de spaţiile de care dispun şcolile, de dotarea cu mobilier, de 

dotarea şcolilor cu sisteme de supraveghere audio-video, cu respectarea numărului de elevi pe centru. Centrele de 

examen au fost aprobate de M.E.C.S. prin adresa nr. 41269/04.06.2015. 

 

 

CENTRELE DE EXAMEN 
 

Nr

. 

crt

. 

Denumirea unităţii 

şcolare centru de 

examen 

Şcoli arondate  

Filieră 

 

Profil 

 

Specializare 

 

Nr. 

elevi 

Nr. 

candidaţ

i pe 

centru 

1.  

Centrul de 

examen 

Nr.1 

Colegiul Naţional 

“Nicolae 

Bălcescu” 

 

 

Colegiul Naţional 

“Nicolae Bălcescu” 

 

Teoretică 
- uman 

- real 

-matematică-         

informatică 

-ştiinţe ale 

naturii 

-filologie 

Român

ă 

363 

Liceul Teoretic 

“Panait Cerna” 

 

Teoretică 
- real 

-uman 

-matematică-

informatică 

-ştiinţe ale 

naturii 
-filologie 

-ştiinţe sociale 

Român

ă 

2.  

Centrul de 

examen 

Nr.2 

Colegiul Naţional 

“Gh.M. Murgoci” 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Naţional 

“Gh.M.Murgoci” 

 

Teoretică 
- uman 

- real 

-matematică-         

informatică 

-ştiinţe ale 

naturii 

-filologie 

-ştiinţe sociale 

Român

ă 

426 
Colegiul Naţional 

„Ana Aslan” 
Teoretică - real 

-ştiinţe ale 

naturii 

Român

ă 

Liceul Teoretic 

„Mihail Sebastian” 
Teoretică 

- real 

- uman 

-matematică-

informatică 

-ştiinţe ale 

naturii 
-filologie 

-ştiinţe sociale 

Român

ă 

3.  

Centrul de 

examen 

Nr.3 

Liceul Pedagogic 

“D.P.Perpessicius

” 

 

 

 

 

 

 

Liceul cu Program 

Sportiv 

Vocaţională 

Teoretică 

-sportiv 

-uman 

-instructor 

sportiv 

-filologie 

Român

ă 

387 

Liceul Pedagogic 

“D.P.Perpessicius” 

Teoretică 

Vocaţională 

-real 

-uman 

-

pedagogi

c 

-matematică-

informatică 

-ştiinţe ale 

naturii 

-filologie 

-ştiinţe sociale 

-educator-

învăţător 

Român

ă 

Liceul de Artă 

“Hariclea Darclée” 
Vocaţională - artistic 

-muzică 

-arte plastice 
-arhitectură 

-teatru 

Român
ă 

4.      

Centrul de 

examen 

Nr. 4 

Liceul Teoretic  

“Nicolae Iorga” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic 

“Nicolae Iorga” 
Teoretică 

- real 

- uman 

-matematică-

informatică 

-filologie 

-ştiinţe sociale 

Român

ă 

398 

Colegiul Economic 

„Ion Ghica” 

Tehnologic

ă 
- servicii 

- economic 

- turism şi 

alimentaţie 

- comerţ 

Român

ă 

Liceul Tehnologic 

”N.Oncescu” Ianca 

Tehnologic

ă 

-servicii 

-resurse 

naturale 

şi 
protecţia 

mediului 

-economic 

-industrie 

alimentară 
-agricultură 

Român

ă 

5.  Colegiul Tehnic Tehnologic -tehnic -electronică Român 244 
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 Centrul de 

examen 

Nr. 5 

Liceul Tehnologic 

„A. Saligny” 

 

 

„C.D.Neniţescu” ă -resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

automatizări 

-mecanica 

-electric 

-protecţia 

mediului 

-industrie 

alimentară 

ă 

Colegiul Tehnic 

„Edmond  Nicolau” 

Teoretică 

Tehnologic

ă 

-uman 
-tehnic 

-servicii 

-resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

 

-ştiinţe sociale 

-mecanică 

-industrie 
textila şi 

pielărie 

-construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări publice 

-turism şi 

alimentaţie 

-industrie 

alimentară 

Român

ă 

Liceul Teoretic 

“George Vâlsan” 

Făurei 

Teoretică 

Tehnologic
ă 

- real 

- uman 
-tehnic 

-matematică-

informatică 

-filologie 
-mecanică 

Român

ă 

Liceul Tehnologic 

„Anghel Saligny” 

Tehnologic

ă 
-tehnic 

- mecanică 

-electronică 

automatizări 

Român

ă 

Liceul Tehnologic 

„Matei Basarab” 

Măxineni 

Tehnologic

ă 

-tehnic 

 

-industrie 

textilă şi 

pielărie 

 

Român

ă 

6.  

Centrul de 

examen 

Nr. 6 

Liceul Tehnologic 

”Grigore Moisil” 

 

Liceul Tehnologic 

”Grigore Moisil” 

Tehnologic

ă 

Teoretic 

-tehnic 

-resurse 

naturale 

şi 

protecţia 
mediului 

 

-electronică 

automatizări 

-electric 

-fabricarea 

produselor din 

lemn 
-protecţia 

mediului 

 

Român

ă 

254 

Liceul Tehnologic 

„Gh.K.Constantinescu

” 

Tehnologic

ă 

- servicii 

 

- turism şi 

alimentaţie 

-estetica şi 

igiena corpului 

omenesc 

 

Român

ă 

Liceul Tehnologic 

Însurăţei 

Teoretică 

Tehnologic

ă 

- real 

- uman 

- tehnic 

-servicii 
 

-matematică-

informatică 

-filologie 

-

electromecanic
ă 

-comert 

Român

ă 

Liceul Teoretic 

„C.Angelescu” Ianca 
Teoretică 

-real 

-uman 

-matematică-

informatică 

-ştiinţe ale 

naturii 

-filologie 

Român

ă 

Colegiul Tehnic 

”Panait Istrati” 

Tehnologic

ă 
-tehnic 

-mecanică 

-electric 

Român

ă 

Liceul Tehnologic 

„C. Brâncoveanu” 

Teoretică 

Tehnologic

ă 

-tehnic 

-

electromecanic

ă 

-mecanică 

Român

ă 

Liceul UCECOM - 

“Spiru Haret” 

Tehnologic

ă 
- servicii - economic 

Român

ă 

  

  5. Arondarea Centrelor de Examen pe Centre Zonale de Evaluare. Constituirea de comisii/ subcomisii  

aflate sub efectivul prevăzut de metodologii. 
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În judeţul Brăila a fost constituit un centru de examen sub efectiv, Liceul Tehnologic ”A. Saligny” Brăila, care a 

necesitat aprobarea M.E.C.S. nr. 311f/19.06.2015. 

 

 

 

 

 
CENTRELE ZONALE DE EVALUARE 

 

Nr.crt. 

 

Unitatea şcolară centru 

zonal 

           de evaluare 

 

      Centre de examen 

         arondate 

   Limba de predare 

 

Numărul total de  

candidaţi pe centru 

 

 

    1. 
Centrul zonal de 

evaluare 

Nr. 1 

Colegiul Economic 

„I. Ghica” 

Centrul de examen Nr.1 

Colegiul Naţional 

“Nicolae Bălcescu” 

 

Centrul de examen Nr. 4 

Liceul Teoretic “Nicolae 

Iorga” 

 

Centrul de examen Nr. 6 

Liceul Tehnologic 

”Grigore Moisil” 

 

 

 

Română 

 

 

 

1015 

 

2. 

 
Centrul zonal de 

evaluare 

Nr. 2 

Liceul cu program 

Sportiv 

 

Centrul de examen Nr.2 

Colegiul Naţional “Gh. 

M. Murgoci 

 

Centrul de examen Nr.3 

Liceul Pedagogic „D. P. 

Perpessicius” 

 

Centrul de examen Nr. 5 

Colegiul Tehnic „C. D. 

Neniţescu” 

 

 

Română 

 

 

 

1057 

 

   

6. Existenţa aprobărilor Comisiei Naţionale/Comisiei Judeţene pentru cazurile speciale 

 

  Pentru examenul de certificare a competenţelor lingvistice şi digitale au fost înregistrate 14 solicitări de 

amânare a probelor de audiţie şi scrisă la limba engleză (3 candidaţi – de la Liceul cu Program Sportiv, 1 candidat – 

Colegiul Tehnic ”Ed. Nicolau”, 1 candidat – Colegiul Tehnic ”C. D. Nenitescu”, 2 candidati Liceul Teoretic ”M. 

Sebastian”, 1 candidat – Liceul Pedagogic ”D. P. Perpessicius”, 1 candidat – Colegiul National ”Gh. M. Murgoci”, 1 

candidat – Liceul de Arte ”H. Darclee”, 1 candidat – Colegiul Economic ”I. Ghica” ) şi limba franceză (2 candidati – de 

la Liceul Teoretic “P. Cerna”, 1 candidat – Colegiul Tehnic ”C. D. Nenitescu”). Candidaţii au întârziat la proba de 
audiţie şi proba scrisă. Solicitările au fost aprobate de C.N.B. prin adresa nr. 441f/24.06.2015. Candidaţii au susţinut 

examenul cu subiect de rezervă în data de 26 iunie 2015. 

  Pentru probele scrise au fost înregistrate trei solicitări de aprobare pentru cazuri speciale. Neculai Ionuţ Adrian, 

absolvent al Liceului Teoretic „P. Cerna” Brăila a solicitat sustinerea examenului la domiciliu. Comisia Judeţeană de 

Bacalaureat a aprobat susţinerea examenului la domiciliul prin adresa nr. 5537/03.06.2015. Comisia Judeţeană de 

Bacalaureat a aprobat, pentru acelaşi candidat, conform art. 91, alin (2) b),  mărirea timpului de redactare a lucrării cu 60 

minute, conform adresei menţionate. 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.  

 Comisia Judeţeană de Bacaluareat Brăila a aprobat, pentru candidaţii Pîrlea Alexandru-Liceul de Arte ”H. Darclee” 

Brăila  şi Vizireanu Paul Alexandru-Liceul cu Program Sportiv Brăila, mărirea timpului de redactare a lucrărilor scrise 

cu 60 minute conform art. 91, alin (2) b) din Metodologie si conform adreselor 4895/03.06.2015, 5425/03.06.2015. 
Pentru candidatul Vizireanu Paul Alexandru-Liceul cu Program Sportiv Brăila s-a aprobat si mărirea caracterelor pentru 

subiectele de la probele scrise conform adresei 5425/03.06.2015. 

 

  7. Organizarea transportului şi a securităţii lucrărilor scrise, pe întreaga perioadă a examenului de 

bacalaureat 

 

  Transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la CJB  s-a realizat la finalizarea fiecărei probe scrise, de 

către preşedintele centrului de examen însoţit de vicepreşedinte sau un membru al comisiei şi de jandarmul repartizat 

unităţii şcolare. Transportul de la CJB la centrele de evaluare din judetul Tulcea s-a realizat de către presedintele CJB 

însotit de un membru si un jandarm. 

  În cadrul comisiilor speciale, care s-au desfăşurat la domiciliul elevei, securitatea subiectelor, a lucrărilor scrise 

a fost asigurată, conform procedurii elaborată de C.J.B. 
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  8. Asigurarea asistenţei medicale si a pazei/ordinii pe durata probelor scrise. 

 

A fost asigurată asistenţă medicală şi pază/ordine pe tot parcursul examenului de bacalaureat. C.J.B. a solicitat 

asigurarea asistenţei medicale şi a pazei în centrele de examen de bacalaureat prin adresele nr. 6285/27.05.2015, 

6253/03.06.2015. 

   

  9. Legalitatea constituirii Comisiei Judeţene, a comisiilor din Centrele de Examen şi din Centrele Zonale 

de Evaluare. 

 

  C.J.B. a fost constituită conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, prin 

decizia inspectorului şcolar general cu nr. 373/17 aprilie 2015. 

  Comisiile din Centrele de Examen şi Centrele Zonale de Evaluare au fost constituite prin trageri la sorţi în 

şedinţe publice, desfăşurate conform programului elaborat de C.J.B., corelat cu calendarul şi metodologia de bacalaureat. 

  Secretarii – persoanele de contact/informaticienii comisiilor din Centrele de Examen şi Zonale de Evaluare au 

fost traşi la sorţi, în cadrul şedinţei publice din 27 iunie 2015, conform OMEN 4430/29.08.2014. 

Prin decizia nr. 634 din 28 iunie 2015 au fost numiţi preşedinţi ai centrelor de bacalaureat cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar brăilean: 

- centrul de examen organizat la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” – Istrate Camelia, director adjunct la Colegiul 
Economic „Ion Ghica”; 

- centrul de examen organizat la Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” – Gazea Mirela, director adjunct al Liceului 

Tehnologic „Gh.K.Constantinescu”; 

- centrul de examen organizat la Liceul Teoretic „N. Iorga” – Chiper Ramona, director al Liceului Tehnologic 

„Gh.K.Constantinescu”; 

- centrul de examen organizat la Liceul Tehnologic „A. Saligny” – Valea Aurora, director adjunct la Scoala Gimnazială 

”I. L. Caragiale” Brăila ; 

- centrul de examen organizat la Liceul Tehnologic „G. Miosil” – Ilie Teodora, director  adjunct al Colegiului Tehnic 

„Ed. Nicolau”; 

- la centrul zonal de evaluare organizat la Colegiul Economic ”I. Ghica” Brăila – Gherase Elisabeta, director la Liceul 

Tehnologic ”N. Oncescu Ianca”; 

- la centrul zonal de evaluare organizat la Liceul cu Program Sportiv Brăila – Popa Octavia, director la Scoala 
Gimnazială ”M. Dargomir” Brăila. 

 

  10. Instruirea asistentilor, a membrilor şi a preşedinţilor comisiilor din CE şi CZE 

 

  Instruirea preşedinţilor, secretarilor şi a membrilor de comisii a fost realizată în şedinţa organizată după 

constituirea comisiilor prin tragere la sorţi electronică, conform procesului verbal din 27 iunie 2015. 

  Instruirea asistenţilor a fost realizată în fiecare zi de probă, înainte de intrarea lor în săli. Au fost încheiate 

procese verbale semnate de participanţii la instruire. 

  Instruirea profesorilor evaluatori a fost realizată înaintea începerii corectării lucrărilor, aceştia însuşindu-şi prin 

semnătură atribuţiile specifice, conform anexei 3 la OMECTS nr. 4799/2010. 

  Preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii, membrii comisiilor şi asistenţii şi-au însuşit prin semnătură atribuţiile 
specifice conform anexei 3 a O.M.E.C.T.S nr. 4799/ 2010. 

 

  11. Informarea candidaţilor privind arondarea şcolilor la CE 

 

  La toate unităţile de învăţământ s-a făcut afişarea la avizier a  Centrelor de Examen la care acestea au fost 

arondate. Toate documentele specifice examenului de bacalaureat s-au postat şi pe serverul ftp de comunicare ISJ-şcoli şi 

pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila. 

 

  12. Repartizarea candidaţilor în sălile de clasă şi afişarea listelor la loc vizibil 

 

  Candidaţii au fost repartizaţi pe săli alfabetic şi funcţie de disciplina şi tipul de subiect solicitat. Listele 
nominale de candidaţi au fost afişate pe uşile sălilor de examen şi la avizierele centrelor de examen, conform 

metodologiei în vigoare. 

 

  13. Existenţa cataloagelor de examen şi a foilor tipizate pentru lucrările scrise 

 

  Foile tipizate au fost asigurate de serviciul contabilitate al I.S.J. Brăila  şi distribuite centrelor de examen în 

perioada premergătoare desfăşurării probelor scrise. Catalogele de examen au fost generate din aplicaţia de bacalaureat. 

   

  14. Înregistrarea situaţiilor statistice zilnice şi raportarea către M.E.C.S. 

 

  Secretarii Centrelor de Examen au raportat prezenţa candidaţilor, după fiecare probă scrisă, în aplicaţia de 

bacalaureat. 
 

  15. Necuprinderea în comisii a persoanelor implicate în disfuncţionalităţi ale examenelor din anii 

anteriori 
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  Preşedintele Comisiei Judeţene de Bacalaureat a validat listele primite de la unităţile şcolare cu cadre didactice  

care doresc să se implice în examenul de bacalaureat ca evaluatori, membri în comisii, supraveghetori.   

   

   

 

 

  16. Măsurile de descurajare a strângerii oricăror tipuri de fonduri de la elevi / părinţi / alte persoane 

fizice sau juridice 

 

  Anunţul privind interzicerea colectării de fonduri de protocol pentru comisiile de examen  a fost postat la 

avizierul unităţilor liceale pe toată durata derulării examenului de bacalaureat.  

  La şedinţele cu directorii de licee s-a precizat că se interzice colectarea de fonduri de la elevi sau părinţi, 

conform proceselor verbale ale şedinţelor. Directorii de licee au avut obligaţia, prin profesorii diriginţi, de a informa 

părinţii şi elevii cu privire la interzicerea colectării de fonduri pentru comisiile din centrele de examen. Nu a fost 

organizat protocol pentru comisii. 

   

  17. Monitorizarea organizării şi desfăşurării examenului de bacalaureat 

 

Comisia Judeţeană de Bacalaureat din judeţul Brăila  a întreprins diverse acţiuni de monitorizare a examenului 
de bacalaureat: 

- a elaborat o programare a simulărilor pentru disciplinele probelor scrise. Inspectorii de specialitate au luat notă 

de rezultatele obţinute la simulări şi au propus măsuri pentru ameliorarea disfuncţiilor; 

- a centralizat numărul candidaţilor pe unităţi şcolare şi opţiuni; 

- pentru rezolvarea cererilor de asimilare a specializării absolvite a elaborat fişa- model de asimilare; 

- în perioada 10 - 13.06.2015 inspectorii şcolari au efectuat un control tematic la toate unităţile de învăţământ 

liceal, pentru verificarea respectării Procedurii privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru evaluările, 

examenele şi concursurile naţionale. 

- în perioada desfăşurării probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi la probele scrise, membrii 

comisiei judeţene au monitorizat  activitatea în centre; 

- au transmis prin FTP, către unităţile şcolare de nivel liceal, precizări privind corelarea specializării cu tipul de 

programă, privind echivalarea competenţelor lingvistice şi digitale cu rezultatele obţinute de candidaţi la olimpiade şi 
concursuri recunoscute MECS, precizări privind organizarea probelor de evaluare a competenţelor digitale şi lingvistice; 

- a elaborat programul Comisiei Judeţene de Bacalaureat pe perioada desfăşurării probelor scrise. Programul a 

fost transmis unităţilor şcolare pe FTP. 

- a elaborat proceduri specifice: a.  privind organizarea şi funcţionarea comisiei speciale  de la Colegiul National 

„N. Bălcescu” nr. 7227/25.06.2015;  

- pe perioada desfăşurării probelor scrise membrii comisiei judeţene de bacalaureat si reprezentantul M.E.C.S au 

monitorizat activitatea în centrele de examen şi de evaluare. 

- pe perioada desfăşurării probelor scrise reprezentantul M.E.C.S a efectuat vizite de control în toate centrele de 

examen şi evaluare şi a verificat documentele comisiei judeţene de bacalaureat şi ale comisiilor din centrele inspectate. 

- toate materialele informative, telefoanele mobile, bagajele candidaţilor şi ale asistenţilor s-au colectat, înainte de 

începerea probelor, în săli special amenajate. 
Nu au fost probleme privind preluarea şi multiplicarea subiectelor.  

 

REZULTATELE CANDIDAŢILOR DIN PROMOŢIA 2015 

Forma de 

invatamant 

Nr 

elevi 

inscris

i 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezenta

ti 

Nr. 

elevi 

eliminat

i 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 

reusiti 
< 5 5 - 5.99 

Zi 1810 
1799 

(99,39%) 11 (0,61%) 0 (0%) 
236 

(13,12%) 
163 

(69,07%) 
73 

(30,93%) 
1563 

(86,88%) 

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

Frecventă 
redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 1810 
1799 

(99,39%) 11 (0,61%) 0 (0%) 
236 

(13,12%) 
163 

(69,07%) 
73 

(30,93%) 
1563 

(86,88%) 

 

REZULTATELE CANDIDAŢILOR DIN PROMOŢIA 2015 + PROMOŢII ANTERIOARE 

PROMOVARE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA IUNIE-IULIE 2015,  

SERIA CURENTĂ 

Forma de 

invatama

nt 

Nr 

elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezen-

tati 

Nr. 

elevi 

elimina

-ti 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 

reusiti 
< 5 5 - 5.99 

Zi 2033 

2007 

(98,72%) 26 (1,28%) 0 (0%) 

397 

(19,78%) 

262 

(65,99%) 

135 

(34,01%) 

1610 

(80,22%) 

Seral 23 

18 

(78,26%) 5 (21,74%) 0 (0%) 

15 

(83,33%) 

13 

(86,67%) 2 (13,33%) 3 (16,67%) 
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Frecven-tă 

redusă 16 14 (87,5%) 2 (12,5%) 0 (0%) 14 (100%) 

10 

(71,43%) 4 (28,57%) 0 (0%) 

TOTAL 2072 

2039 

(98,41%) 33 (1,59%) 0 (0%) 

426 

(20,89%) 

285 

(66,9%) 

141 

(33,1%) 

1613 

(79,11%) 
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T
O
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A

L
 

R
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ti

 6
-

6
,9

9
 

R
eu
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 7
-

7
,9

9
 

R
eu

si
ti

 8
-

8
,9

9
 

R
eu

si
ti

 9
-

9
,9

9
 

R
eu

si
ti

 1
0
 

COLEGIUL NAŢIONAL 
"GHEORGHE MUNTEANU 
MURGOCI" BRĂILA 

209 100.00 208 1 0 0 0 208 4 18 78 107 1 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"NICOLAE ONCESCU" 
IANCA 

3 100.00 3 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 

LICEUL TEORETIC 
"NICOLAE IORGA" BRĂILA 

188 99.47 187 1 0 1 1 186 20 47 64 55 0 

COLEGIUL NAŢIONAL 
"NICOLAE BĂLCESCU" 

BRĂILA 

169 97.63 169 0 0 4 0 165 9 29 51 76 0 

LICEUL PEDAGOGIC 
"D.P.PERPESSICIUS" 
BRĂILA 

175 94.86 175 0 0 9 3 166 31 48 64 23 0 

COLEGIUL NAŢIONAL 
"ANA ASLAN" BRĂILA 

86 93.02 86 0 0 6 2 80 8 28 34 10 0 

LICEUL TEORETIC 
"PANAIT CERNA" BRĂILA 

194 87.11 194 0 0 25 11 169 42 66 46 15 0 

LICEUL DE ARTE 
"HARICLEA DARCLEE" 
BRĂILA 

106 84.91 106 0 0 16 9 90 33 26 22 9 0 

COLEGIUL ECONOMIC 
"ION GHICA" BRĂILA 

207 80.20 202 5 0 40 11 162 52 64 37 9 0 

LICEUL TEORETIC 
"CONSTANTIN 
ANGELESCU" IANCA 

72 70.83 72 0 0 21 8 51 27 13 5 6 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"NICOLAE TITULESCU" 
ÎNSURĂŢEI 

100 66.67 99 1 0 33 11 66 24 19 15 8 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"A.SALIGNY" BRĂILA 

45 63.64 44 1 0 16 7 28 13 11 4 0 0 

LICEUL TEORETIC 
"GEORGE VÂLSAN" 
FĂUREI 

74 61.11 72 2 0 28 9 44 11 15 10 8 0 

LICEUL TEORETIC 
"MIHAIL SEBASTIAN" 

BRĂILA 

131 60.63 127 4 0 50 24 77 35 25 15 2 0 

LICEUL CU PROGRAM 
SPORTIV BRĂILA 

106 58.10 105 1 0 44 19 61 28 24 8 1 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"M.BASARAB" 

17 47.06 17 0 0 9 3 8 6 2 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU" BRĂILA 

20 42.11 19 1 0 11 2 8 4 3 1 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"GRIGORE MOISIL" 
BRĂILA 

24 39.13 23 1 0 14 1 9 7 2 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC 
"PANAIT ISTRATI" BRĂILA 

27 32.00 25 2 0 17 3 8 5 3 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC 
"COSTIN D. NENIŢESCU" 
BRĂILA 

42 27.50 40 2 0 29 10 11 1 7 2 1 0 

COLEGIUL TEHNIC 
"EDMOND NICOLAU" 
BRĂILA 

66 21.05 57 9 0 45 6 12 9 3 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"GH.K.CONSTANTINESCU" 
BRĂILA 

11 11.11 9 2 0 8 1 1 1 0 0 0 0 

 TOTAL 2072 79.11% 2039 33 0 426 141 1613 370 454 457 331 1 

 

 



 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

    IV.4. Examenele de certificare a calificării profesionale 

 

Pentru colegiile şi liceele tehnologice s-au organizat Examenele de certificare a calificării profesionale pentru 

absolventii stagiilor de pregătire practică, absolventii învătământului profesional de 2 ani, absolventii liceelor 

tehnologice si absolventii învătământului postliceal, conform legislatiei în vigoare:  

- Anexa la OMEN 5005/02.12.2014 privind Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de 

certificare a calificării profesionale a absolventilor învăţământului postliceal; 

- Anexa la OMEN nr. 4434/29.08.2014 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de 

certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică; 

- Anexa la OMECTS nr. 5222/29.08.2011 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de 

certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire 

practică; 
- 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 de certificare 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 

2014 – 2015, aprobat prin OMEN nr. 4464/29.08.2014. 

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. 

Examenele de certificare nivel 3 

Au fost constituite 9 centre de examen în mediul urban în cele 3 sesiuni de examen, la care au participat 194 de  

candidaţi, procentul de promovabilitate fiind de 100%. 

Examenele de certificare nivel 4 
Au fost constituite 20 centre de examen în mediul urban si rural  în cele 2sesiuni de examen, la care au participat 759 de 

candidaţi, procentul de promovabilitate fiind de 100%.  

Examenele de certificare nivel 5 

Au fost constituite 10 centre de examen, unde s-au înscris 449 de candidaţi,, procentul de promovabilitate fiind de 100%.  

                                                                                                

Situaţia statistică privind rezultatele  examenului de atestare a competenţelor  profesionale a absolvenţilor  

claselor  de matematică-informatică, şi matematică informatică – intensiv informatică an şcolar 2014- 2015 

 

Unita

tea 

Scola

ra 

Număr de elevi Promovabilitat

e % 
Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi 

urban rural urban rural urba

n 

rural urban rural urba

n 

rural urban rural 

B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
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1

1 

1

2 

1

3 14 15 

1
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1
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1
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1

9 

2
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2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

Total 
16

8 

13

4 

2

3 

3

0 

16

4 

13

3 

2

2 

3

0 
2 1 3 0 

16

4 

13

3 

2

2 

3

0 
0 0 0 0 

1
0
0

%
 

1
0
0

%
 

1
0
0

%
 

1
0
0

%
 

Total 

Gene

ral 

355 349 6 349 0 

1
0
0

%
 

1
0
0

%
 

1
0
0

%
 

1
0
0

%
 

 

Lucrările de proiect au avut un grad înalt de dificultate, fiind realizate şi prezentate în condiţii bune şi foarte 

bune. Rezultatele obţinute oglindesc strădania şi interesul elevilor pentru acumularea unui bagaj de cunoştinţe, dar şi 

efortul profesorilor de a oferi elevilor teme de studiu, care pot fi adevărate „cărţi de vizită”, pentru eventuala lor selecţie 

în ocuparea unui loc de muncă în domeniu. 
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V. ANALIZA INSTITUTIONALĂ A INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN 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 

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. 
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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 

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. 
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 
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 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: 

 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 2014-2015 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 2014-2015 au 

vizat monitorizarea şi evaluarea instituţiilor şcolare care să acopere spectrul larg al tuturor formelor şi nivelurilor de 
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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 2014-2015 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. 

 

 

 

V.4.1 Inspectii Scolare Generale 

 

În anul şcolar 2014-2015 s-au efectuat inspecţii şcolare generale la următoarele unităţi şcolare: 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învăţământ Perioada Coordonator Calificativ 

final 

1 Grădiniţa cu program prelungit nr.2 10 – 28.11. 2014 prof. Mangiurea 

Cristina, inspector 

învăţământul preşcolar 

Bine 

2 Scoala Gimnazială „Fănus Neagu” 

Brăila 

 

08.11.2014- 

05.12.2014 

prof.  Ecaterina 

Bonciu, inspector 

scolar pentru 

învătământ primar 

Bine 

3 Liceul Teoretic „Panait Cerna” 

Brăila 
 

10 -28.11.2014 

 

Prof. Veronica Picus, 

inspector scolar 

Bine 

4 Scoala Gimnazială Tichilesti, jud. 

Brăila 

10 -28.11.2014 

 

Prof. Dan Mihai 

Gheorghită, inspector 

scolar 

Bine 

5 Grădiniţa cu program prelungit 

nr.51, Brăila 

 

23 martie – 10 

aprilie 2015 

 

prof. Mangiurea 

Cristina, inspector 

învăţământul preşcolar 

Bine 

6 Liceul Tehnologic „Gh. K. 

Constantinescu” Brăila 

23.03.2015– 10.04. 

2015 

prof. Mircea Bogatu, 

inspector şcolar 

Bine 

7 Şcoala Gimnazială „Emil Drăgan” 

Gradistea, judetul Brăila 

30.03.2015-

20.04.2015 

 

Prof. Mândreanu 

Diana, inspector 

scolar 

Bine 

8 Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” 

Brăila 

 

23.03.2015-

10.04.2015 

 

Prof. Daniela Condei 

– inspector scolar ÎPT 

Bine 

9 Şcoala Gimnazială “A.S Puşkin” 

Brăila 

23 martie – 10 

aprilie 2015 

prof. dr. Aurelia Stroe, 

inspector scolar pentru 
dezvoltarea    

resurselor umane 

Bine 

 

În urma desfăsurării inspectiilor scolare generale, s-au formulat următoarele aprecieri: 

Grădiniţa cu program prelungit nr.2 

Nr. 

crt. 

Aria tematică/Domeniul şi calificativul 

acordat 
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 

 

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, CEAC, cadre 

didactice) 
La nivelul unităţii de învăţământ se va  activa  comisia de 

evaluare şi asigurarea calităţii prin decizie internă pentru a 

funcţiona la nivelul şcolii  un sistem eficient de asigurare a 

calităţii adaptat culturii organizaţionale şi politicilor proprii de 

dezvoltare. 

 

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; 
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Scoala Gimnazială „Fănus Neagu” Brăila 

 

Nr. 

crt. 

Aria tematică/ Domeniul  

şi calificativul acordat 
Recomandări 

1. 
Managementul ºcolar,  

managementul asigurãrii calitãþii, 

Să  coreleze toate  documentele de  proiectare/ planificare  

managerială pentru ca acestea să fie instrumente reale de lucru ale 

Stabilirea propriilor politici care  prezintă intenţia şcolii  şi a 

procedurilor  care  spun ce anume face şcoala pentru a -şi pune în 

practică intenţia. 

 

Elaborarea şi utilizarea unei proceduri la nivelul unităţii de 

învăţământ care să încurajeze rolul asociaţiei de părinţi şi 

legătura cu familia. Implicarea părinţilor în viaţa şcolii şi 

organizarea de activităţi comune, cadre didactice-părinţi-elevi. 

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 

Acordarea  unei atentii echilibrate celor cinci domenii de 

dezvoltare, fapt care se va reflecta în proiectarea anuală 
(preponderenta celor cinci teme anuale să fie echilibrată), în 

proiectarea săptămânală si zilnică prin sarcini didactice care să 

vizeze toate cele cinci domenii de dezvoltare.   

Folosirea rezultatelor evaluării initiale ca punct de plecare în 

proiectarea demersului educativ ulterior; 

Urmărirea progresului individual al copiilor, în detrimentul 

standardizării demersului educativ. 

Implicarea, cu o mai mare preponderenţă, a părinţilor, ca 

principali parteneri educaţionali, în activităţile extracurriculare şi 

extraşcolare în cadrul proiectelor educaţionale. 

3. 

Activitatea personalului didactic 

(proiectare, predare-învăţare, evaluare, 

reglare/remediere, diferenţiere a 

demersului educaţional) 

Calificativul acordat: 

BINE 

 

Rezultatele evaluărilor initiale trebuie să reprezinte punctul de 
plecare în planificarea demersului educativ ulterior. 

Demersul educativ să vizeze în mod echilibrat domeniile 

experientiale.  

Aplicarea unor strategii de învătare prin cooperare. 

Materialele didactice din centrele de activitate vor fi adaptate 

temei săptămânale propuse. 

Responsabilizarea copiilor la nivelul grupei, palierului (dacă este 

cazul) cu diferite sarcini, în vederea valorizării individuale. 

Comisia metodică si comisia de curriculum si perfectionare vor 

urmări cu mai mare atentie nivelul aplicării la grupă sau la 

nivelul institutiei de învătământ a competentelor dobândite de 
către cadrele didactice la cursurile de formare, inclusiv proiectele 

europene derulate. 

 

4. 

Nivelul performanţelor realizate de elevi 

în învăţare, raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de 

evaluare) 

Calificativul acordat: 

BINE 

Adecvarea strategiilor didactice la nevoile preşcolarilor. 

 

Acomodarea copiilor preşcolari cu mediul şcolar prin desfăşurarea 

unor activităţi în mediul şcolii. 

 

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 

Se recomandã ca doamnele educatoare sã continue menþinerea 

unei relaþii permanente cu pãrinþii dar ºi cu copii, pentru a-i 

încuraja în vederea îmbunãtãþirii performanþelor ºcolare. 
Sã se ofere copiilor posibilitatea de a-ºi asuma responsabilitatea 

în ceea ce priveºte studiul ºi colaborarea cu alþi copii.  

 

6. 

Relaţiile unităţii de învăţământ cu 

părinţii şi cu comunitatea locală. 

Calificativul acordat: 

BINE 

Implicarea părintilor si a altor autorităti ale comunitătii locale în 

reamenajare satiului de joacă din curtea grădinitei. 

 

7. 

Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe 

care le-o furnizează unitatea de 

învăţământ. 

Calificativul acordat: 

BINE 

Abordarea unor modalităţi variate de implicare a copiilor în 

activităti de dezvoltare personală si socială, cu accent pe relatiile 

interumane si sociale ale copiilor si discutare a unor situatii 

considerate ”mai dificile” sau atipice pentru copii, finalizate cu 

morala situatiei si învătăminte pentru copii si părinti. 
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dezvoltarea instituþionalã, eficienþa 

atragerii ºi folosirii resurselor  

(umane, financiare, materiale ºi 

informaþionale), 

respectarea legislaþiei în vigoare ºi a 

regulamentelor 
 

Calificativ:  

BINE 

managerilor de la diferitele niveluri (conducerea şcolii, comisii 

metodice, comisii pe probleme CEAC, cadre didactice) 

 

La nivelul unităţii de învăţământ se va  activa  comisia de evaluare şi 

asigurarea calităţii prin decizie internă pentru a funcţiona la nivelul 

şcolii  un sistem eficient de asigurare a calităţii adaptat culturii 

organizaţionale şi politicilor proprii de dezvoltare. 

 

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; 

 

Stabilirea propriilor politici care  prezintă intenţia şcolii  şi a 

procedurilor  care  spun ce anume face şcoala pentru a-şi pune în 

practică intenţia. 

 

Pentru Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie să fie 

întocmită tematica şi graficul desfăşurării acestora; 

 

Utilizarea procedurilor de monitorizare a activităţii  compartimentelor 
din şcoală; activitatea compartimentelor va fi analizată în consiliul de 

administraţie pe baza fişelor de evaluare care sunt corelate cu fişele 

posturilor pentru fiecare post în parte; 

 

Elaborarea şi utilizarea unei proceduri la nivelul unităţii de 

învăţământ care să încurajeze rolul asociaţiei de părinţi şi legătura cu 

familia. Implicarea părinţilor în viaţa şcolii şi organizarea de activităţi 

comune, cadre didactice-părinţi-elevi. 

2. 

Modul de aplicare 

a curriculum-ului naþional, dezvoltarea ºi 

aplicarea curriculum-ului la decizia ºcolii / 

în dezvoltare localã ºi calitatea 

activitãþilor extracurriculare realizate de 

personalul didactic ºi unele categorii de 

personal didactic auxiliar 
Calificativ: 

BINE  
 

 

 

 

 

 

Diversificarea ofertei pentru disciplinele optionale; propunerea unor 

discipline optionale la nivelul ariei curriculare sau la nivelul mai 

multor arii, în scopul familiarizării elevilor cu abordarea 

interdisciplinară/ transdisciplinară a continuturilor (îndeosebi la 

clasele a II-a, a IV-a, a VI-a).  

Monitorizarea activitătii cadrelor didactice astfel încât 25% din 

timpul alocat disciplinei/ domeniului de studiu să fie folosit pentru 

învăţare remedială, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru 

stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor 
planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev (conform 

LEN nr. 1/ 2011, art. 66). 

Lectura personalizată a documentelor curriculare si adaptarea 

proiectărilor unitătilor de învătare la specificul clasei de elevi. 

Consemnarea rezultatelor evaluărilor formative/ de progres si 

sumative în grafice, tabele, fise de progres; prezentarea rezultatelor la 

activitătile de consiliere a părintilor. 

Diversificarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor de evaluare la 

ciclul primar si gimnazial. 

3. 

Activitatea 

personalului didactic (proiectare, 

predare-învãþare-evaluare, reglare / 

remediere, diferenþiere a demersului 

educaþional) 
 

Calificativ: 
 

BINE 

Verificarea de către şefii  comisiilor  metodice/şefii de catedră dacă 

toate planificările anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare sunt 

înregistrate , avizate de directorul unităţii de învăţământ, şeful 

comisiei metodice/şeful de catedră şi semnate de profesorii titulari. 

Proiectarea unor activităţi diferenţiate care să sprijine elevii care au 

ritm mai lent de reacţii şi dificultăţi de învăţare, activităţi care să se 

regăsească şi la portofoliile cadrelor didactice care predau la clasele 
unde au fost identificaţi elevi cu anumite cerinţe educaţionale. 

 

Promovarea la nivelul comisiilor metodice, lunar,  a interasistenþelor 

în care cadrele didactice sã aplice la clasã strategii interactive însuºite 

. 

Monitorizarea de cãtre responsabilii de comisii metodice  a modului 

cum sunt puse în practicã exemplele de bunã practicã însuºite. 

  

Continuarea preocupãrii permanente pentru perfectionarea metodico 

stiintificã. 

Integrarea eficientã a resurselor TIC în activitãþile cu elevi. 
Amenajarea unor cabinete de specialitate unde să fie expuse 

materialele şi lucrările elevilor 
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Organizarea secventelor de învătare astfel încât să se respecte ritmul 

de lucru al fiecărui elev.  

Asigurarea caracterului motivaţional şi stimulativ al evaluării. 

Încurajarea activităţilor de grup si a muncii de echipă. 

Realizarea de activităţi diferenţiate care să sprijine elevii cu ritm mai 

lent de reacţii şi dificultăţi de învăţare. 

Proiectarea si realizarea integrată/ interdisciplinară a activitătilor 

didactice, îndeosebi la disciplinele matematică si explorarea mediului, 

comunicare în limba română, istorie, dezvoltare personală. 

Analiza si prelucrarea rezultatelor testărilor initiale, formative si 

sumative în scopul urmăririi si evidentierii progresului/ regresului 
scolar si stabilirii parcursurilor didactice individualizate. 

Monitorizarea permanentă a scrisului elevilor/temelor pentru acasă, 

prin corectarea sistematică a caietelor de teme şi a celor de notiţe 

Continuarea implicării colectivului de învătători şi profesori  în 

organizarea concursurilor judetene pe discipline si a concursurilor 

aflate în calendarul MEN. 

4. 

Nivelul performanþelor realizate de elevi 

în învãþare, raportat la standardele 

educaþionale naþionale 

(curriculare ºi de evaluare) 
 

Calificativ:  

BINE 

Monitorizarea permanentă a progresului scolar al elevilor. 

Desfăsurarea si monitorizarea orelor de pregătire pentru evaluările 

nationale (ENII, ENIV, ENVI, Evaluare Natională) si concursurile 

scolare. 

Informarea continuă a părintilor cu privire la rezultatele scolare ale 

elevilor. 

O selectia mai atentă a concursurilor scolare la care participă elevii, în 

scopul unei evaluări externe corecte, reale. 

5. 

Modul în care unitatea de învãþãmânt 

sprijinã ºi încurajeazã dezvoltarea 

personalã a elevilor ºi motivaþia acestora 

în învãþare 

(consiliere, orientare ºcolarã, asistenþã 

individualizatã), respectând principiile 

educaþiei incluzive ºi asigurarea egalitãþii 

de ºanse 
 

Calificativ: 

BINE 

Încurajarea participării elevilor în număr cât mai mare la proiecte 

şcolare, activităţi extraşcolare/  extracurriculare, competiţii sportive 

sau manifestări cultural-artistice şcolare. 

 

Abordarea unor tehnici şi instrumente de evaluare cât mai variate; 

evaluările să vizeze prioritar competenţele dobândite.  

 
Derularea  de proiecte/ programe educative care să vizeze în mod 

special copiii proveniţi din medii defavorizate, care să includă şi 

consiliere psihologică. 

 

Abordarea la orele de dirigenţie a unei tematici educative 

diversificate, care să acopere cât mai mult interesele  elevilor şi 

părinţilor raportate la cele ale comunităţii. 

 

Continuarea (diversificarea) programelor/ proiectelor de prevenţie şi 

combatere a delicvenţei juvenile prin amplificarea dialogului/relatiei 

şcoală-părinţi. 

6. 

Relatiile 

unitãþii de învãþãmânt 

cu pãrinþii ºi 

cu comunitatea localã 
 

Calificativ:  

BINE 

Proiectarea ofertei educaţionale de către unitatea şcolară  în acord cu 

oportunităţile oferite de comunitate. 

Şcoala să încurajează părinţii să îşi aducă contribuţia la oferta 

curriculară (spre exemplu, la alegerea CDŞ pentru cei din 

învăţământul gimnazial) 
Continuarea implicării unitatea de învăţământ în parteneriate cu 

instituţiile şi organizaţiile locale (publice sau private, guvernamentale 

sau neguvernamentale) pentru desfăşurarea de activităţi 

extracurriculare care să se armonizeze cu aşteptările de natură 

economică, socială, culturală ale comunităţii locale. 

7. 

Atitudinea elevilor 

faþã de educaþia 

pe care le-o furnizeazã 

unitatea de învãþãmânt 
 

Calificativ: 

 BINE 

Realizarea unei analize reale la nivel de comisii metodice a 

rezultatelor chestionarelor pentru elevi, aplicate cu ocazia inspecţiei şi 

adoptarea unor măsuri eficiente în relaţia elev-profesor –şcoala; 

 

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 de pregătire suplimentara, în special la clasele a IV-a, a VI-a, 

a VIII-a. 

 

Măsuri ferme faţă de elevii care absentează sau care nu au 
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comportament civilizat. 

 

Scoala Gimnazială Tichilesti, jud. Brăila 

Nr. 

crt. 

Aria tematică/ Domeniul  

şi calificativul acordat 
Recomandări 

1. 

Managementul ºcolar,  

managementul asigurãrii calitãþii, 

dezvoltarea instituþionalã, eficienþa 

atragerii ºi folosirii resurselor  

(umane, financiare, materiale ºi 

informaþionale), 

respectarea legislaþiei în vigoare ºi a 

regulamentelor 
 

Calificativ:  

BINE 

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 CEAC, cadre didactice) 

 

La nivelul unităţii de învăţământ se va  activa  comisia de evaluare şi 
asigurarea calităţii prin decizie internă pentru a funcţiona la nivelul 

şcolii  un sistem eficient de asigurare a calităţii adaptat culturii 

organizaţionale şi politicilor proprii de dezvoltare. 

 

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; 

 

Stabilirea propriilor politici care  prezintă intenţia şcolii  şi a 
procedurilor  care  spun ce anume face şcoala pentru a-şi pune în 

practică intenţia. 

 

Pentru Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie să fie 

întocmită tematica şi graficul desfăşurării acestora; 

 

Utilizarea procedurilor de monitorizare a activităţii  compartimentelor 

din şcoală; activitatea compartimentelor va fi analizată în consiliul de 

administraţie pe baza fişelor de evaluare care sunt corelate cu fişele 

posturilor pentru fiecare post în parte; 

 

Elaborarea şi utilizarea unei proceduri la nivelul unităţii de 
învăţământ care să încurajeze rolul asociaţiei de părinţi şi legătura cu 

familia. Implicarea părinţilor în viaţa şcolii şi organizarea de activităţi 

comune, cadre didactice-părinţi-elevi. 

2. 

Modul de aplicare 

a curriculum-ului naþional, dezvoltarea ºi 

aplicarea curriculum-ului la decizia ºcolii / 

în dezvoltare localã ºi calitatea 

activitãþilor extracurriculare realizate de 

personalul didactic ºi unele categorii de 

personal didactic auxiliar 

Calificativ: ACCEPTABIL  

Diversificarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor de evaluare la 

ciclul gimnazial, utilizarea informatiilor obtinute în urma analizei si 
interpretării rezultatelor evaluării în stabilirea unor parcursuri de 

învătare individualizate. 

Monitorizarea proiectării unitătilor de învătare si proiectării lectiilor 

pentru educatoarele/ învătătorii/ profesorii debutanti sau cu putină 

experientă la specializarea predată. 

3. 

Activitatea 

personalului didactic (proiectare, 

predare-învãþare-evaluare, reglare / 

remediere, diferenþiere a demersului 

educaþional) 
 

Calificativ: 
 

BINE 

Proiectarea unor activităţi diferenţiate pentru elevi cu anumite cerinţe 

educaţionale. 

 

Promovarea la nivelul comisiilor metodice, lunar,  a interasistenþelor. 

Monitorizarea de cãtre responsabilii de comisii metodice  a modului 

cum sunt puse în practicã exemplele de bunã practicã însuºite. 

  

Continuarea preocupãrii permanente pentru perfectionarea metodico 

stiintificã. 

Integrarea eficientã a resurselor TIC în activitãþile cu elevi. 
Asigurarea caracterului motivaţional şi stimulativ al evaluării. 

Încurajarea activităţilor de grup si a muncii de echipă. 

Realizarea de activităţi diferenţiate care să sprijine elevii cu ritm mai 

lent de reacţii şi dificultăţi de învăţare. 

Proiectarea si realizarea integrată/ interdisciplinară a activitătilor 

didactice, îndeosebi la disciplinele matematică si explorarea mediului, 

comunicare în limba română, istorie, dezvoltare personală. 

Analiza si prelucrarea rezultatelor testărilor initiale, formative si 

sumative în scopul urmăririi si evidentierii progresului/ regresului 

scolar si stabilirii parcursurilor didactice individualizate. 

Monitorizarea permanentă a scrisului elevilor/temelor pentru acasă, 
prin corectarea sistematică a caietelor de teme şi a celor de notiţe 

Continuarea implicării colectivului de învătători şi profesori  în 
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organizarea concursurilor judetene pe discipline si a concursurilor 

aflate în calendarul MEN. 

4. 

Nivelul performanþelor realizate de elevi 

în învãþare, raportat la standardele 

educaþionale naþionale 

(curriculare ºi de evaluare) 

Calificativ:  

BINE 

Diversificarea metodelor de predare   -- învătare; 

Monitorizarea permanentă a progresului scolar al elevilor; 
Desfăsurarea unor activităti de remediere, ameliorare a 

performantelor scolare; 

Desfăsurarea si monitorizarea orelor de pregătire pentru evaluările 

nationale (ENII, ENIV, ENVI, Evaluare Natională) si concursurile 

scolare; 

Informarea continuă a părintilor cu privire la rezultatele scolare ale 

elevilor. 

5. 

Modul în care unitatea de învãþãmânt 

sprijinã ºi încurajeazã dezvoltarea 

personalã a elevilor ºi motivaþia acestora 

în învãþare 

(consiliere, orientare ºcolarã, asistenþã 

individualizatã), respectând principiile 

educaþiei incluzive ºi asigurarea egalitãþii 

de ºanse 
 

Calificativ: 

BINE 

Încurajarea participării elevilor în număr cât mai mare la proiecte 

şcolare, activităţi extraşcolare/  extracurriculare, competiţii sportive 

sau manifestări cultural-artistice şcolare. 

Abordarea unor tehnici şi instrumente de evaluare cât mai variate; 

evaluările să vizeze prioritar competenţele dobândite.  

 

 

Derularea  de proiecte/ programe educative care să vizeze în mod 

special copiii proveniţi din medii defavorizate, care să includă şi 

consiliere psihologică. 
 

Abordarea la orele de dirigenţie a unei tematici educative 

diversificate, care să acopere cât mai mult interesele  elevilor şi 

părinţilor raportate la cele ale comunităţii. 

 

Continuarea (diversificarea) programelor/ proiectelor de prevenţie şi 

combatere a delicvenţei juvenile prin amplificarea dialogului/relatiei 

şcoală-părinţi. 

6. 

Relatiile 

unitãþii de învãþãmânt 

cu pãrinþii ºi 

cu comunitatea localã 
 

Calificativ:  
BINE 

Proiectarea ofertei educaţionale de către unitatea şcolară  în acord cu 

oportunităţile oferite de comunitate. 

Şcoala să încurajează părinţii să îşi aducă contribuţia la oferta 

curriculară (spre exemplu, la alegerea CDŞ pentru cei din 

învăţământul gimnazial) 

Continuarea implicării unitatea de învăţământ în parteneriate cu 

instituţiile şi organizaţiile locale (publice sau private, guvernamentale 

sau neguvernamentale) pentru desfăşurarea de activităţi 
extracurriculare care să se armonizeze cu aşteptările de natură 

economică, socială, culturală ale comunităţii locale. 

7. 

Atitudinea elevilor 

faþã de educaþia 

pe care le-o furnizeazã 

unitatea de învãþãmânt 
 

Calificativ: 

 BINE 

Realizarea unei analize reale la nivel de comisii metodice a 

rezultatelor chestionarelor pentru elevi, aplicate cu ocazia inspecţiei şi 

adoptarea unor măsuri eficiente în relaţia elev-profesor –şcoala; 
 

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 de pregătire suplimentara, în special la clasele a IV-a, a VI-a, 

a VIII-a. 

 
Măsuri ferme faţă de elevii care absentează sau care nu au 

comportament civilizat. 

 

Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila 

Nr 

crt 

Aria tematică/Domeniul şi calificativul 

acordat 

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 

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, CEAC, cadre didactice) 

La nivelul unităţii de învăţământ se va  activa  comisia de evaluare şi 

asigurarea calităţii prin decizie internă pentru a funcţiona la nivelul 

şcolii  un sistem eficient de asigurare a calităţii adaptat culturii 

organizaţionale şi politicilor proprii de dezvoltare. 
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 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; 

 

Stabilirea propriilor politici care  prezintă intenţia şcolii  şi a 

procedurilor  care  spun ce anume face şcoala pentru a -şi pune în 

practică intenţia. 
 

Pentru Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie să fie 

întocmită tematica şi graficul desfăşurării acestora; 

 

Utilizarea procedurilor de monitorizare a activităţii  

compartimentelor din şcoală; activitatea compartimentelor va fi 

analizată în consiliul de administraţie pe baza fişelor de evaluare care 

sunt corelate cu fişele posturilor pentru fiecare post în parte; 

 

Elaborarea şi utilizarea unei proceduri la nivelul unităţii de 

învăţământ care să încurajeze rolul asociaţiei de părinţi şi legătura cu 
familia. Implicarea părinţilor în viaţa şcolii şi organizarea de 

activităţi comune, cadre didactice-părinţi-elevi. 

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 

 

Aplicarea procedurii operationale privind organizarea si desfăsurarea 

activitătilor 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. 

3. Activitatea personalului didactic 

(proiectare, predare-învăţare- evaluare, 

reglare/remediere, diferenţiere a 

demersului educaţional 

 

Calificativul acordat:BINE 

 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. 

  

O motivare mai accentuată a elevilor. 

4. Nivelul performanţelor realizate de copii în 
învăţare raportat la standardele 

educaţionale ( curriculare şi de evaluare) 

Calificativul acordat:BINE 

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 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 
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acestora; 

 Antrenarea elevilor în investigaţii, microcercetare şi pro 

 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 educatiei inclusive şi asigurarea 

egalităţii de şanse 

Calificativul acordat: BINE 

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. 

Includerea Consiliului Şcolar al Elevilor în luarea deciziilor privind 

activităţile şcolare şi extraşcolare. 

Înştiinţarea părinţilor cu privire la situaţiile de absenteism ale 

propriilor copii. 

Susţinerea elevilor în iniţierea şi derularea unor activităţi educative 

care să corespundă intereselor lor, preocupărilor, în vederea 

responzabilizării şi valorizării individuale.  

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

 

Calificativul acordat:BINE 

Abordarea unor modalităţi variate de comunicare cu părinţii 
(individual, discuţii cu o echipă interdisciplinară, întâlniri plenare) 

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. 

7.  

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

învăţământ 

 

Calificativul acordat:BINE 

 

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. 

 

 

Grădiniţa cu program prelungit nr.51, Brăila 

Nr. 

crt. 

Aria tematică/Domeniul şi calificativul 

acordat 
Recomandări 

1. 2. 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 

 

Realizarea la nivelul unitãþii de învãþãmânt, a unor  studii de 

impact ºi eficienþã în vederea reglãrii / revizuirii disciplinelor 

opþionale. 

Gestionarea   actului decizional, prin asumarea rãspunderii / 

delegarea responsabilitãþilor în cadrul grupurilor de lucru din 

unitatea ºcolarã 

Selectarea  cãilor ºi mijloacelor de comunicare adecvate în vederea 

eficientizãrii demersului managerial 

Stabilirea propriilor politici organizaþionale. 
 

Elaborarea unui plan eficient de asigurare a calitãþii adaptat culturii 

organizaþionale ºi politicilor proprii de dezvoltare în cadrul comisiei 

de evaluare ºi asigurarea calitãþii, ce funcþioneazã prin decizie 

internã la nivelul unitãþii. 

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. 

Realizarea, în cadrul comisiei metodice, a unei planificări anuale pe 

nivelele de dezvoltare I si II, proiectele tematice stabilite fiind 

detaliate la nivel de grupă, conform nivelului de dezvoltare si 

intereselor copiilor. 

Diversificarea mijloacelor de realizare a activitătilor didactice, 

acordarea unei atentii sporite mijloacelor si tehnicilor de stimulare/ 

dezvoltare/exprimare a creativitătii copiilor prescolari. 
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Liceul Tehnologic „Gh. K. Constantinescu” Brăila 

Nr. 

crt. 

Aria tematică/ Domeniul  

şi calificativul acordat 
Recomandări 

1. 

Managementul ºcolar,  

managementul asigurãrii calitãþii, 

dezvoltarea instituþionalã, eficienþa 

atragerii ºi folosirii resurselor  

(umane, financiare, materiale ºi 

informaþionale), 

respectarea legislaþiei în vigoare ºi a 

regulamentelor 

Calificativ: BINE 

Verificarea,completarea registrelor matricole pentru perioada 2011 – 

2012, 2012 – 2014. 

- Verificarea cataloagelor, completarea datelor personale ale elevilor, 

verificarea periodică a numărului de note la fiecare disciplină şi 

consemnarea absenţelor; notarea sancţiunilor cu cerneală albastră. 

- Monitorizarea activităţii comisiei diriginţilor cu privire la 

completarea documentelor şcolare şi evidenţa absenţelor/ sancţiunilor 

elevilor. 

- Verificarea existenţei aprobării pentru funcţionare peste efectiv la 

unele clase. 

3. 

Activitatea 

personalului didactic (proiectare, 

predare-învãþare-evaluare, reglare / 

remediere, diferenþiere a demersului 

educaþional) 
 

Calificativ: 

BINE 

Verificarea de şefii  comisiilor  metodice/şefii de catedră dacă toate 

planificările anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare sunt 

înregistrate , avizate de directorul unităţii de învăţământ, şeful 

comisiei metodice/şeful de catedră şi semnate de profesorii titulari. 

Proiectarea unor activităţi diferenţiate care să sprijine elevii care au 
ritm mai lent de reacţii şi dificultăţi de învăţare, activităţi care să se 

regăsească şi la portofoliile cadrelor didactice care predau la clasele 

unde au fost identificaţi elevi cu anumite cerinţe educaţionale. 

Se recomandă ca planul de acţiune al cadrelor didactice referitor la 

progresele elevilor să fie cunoscut şi aplicat şi de părinţii acestora. 

 Promovarea la nivelul comisiilor metodice, lunar,  a interasistenþelor 

Calificativul acordat: 

Bine  

 

Demersul educativ să aibă ca ţintă încurajarea iniţiativei copilului şi 

a luării deciziei, învăţarea prin experiment şi explorare. 

Evitarea reluării cu fidelitate a tematicii abordate anterior. În cadrul 

evaluării sumative se vor urmări obiectivele urmărite pe toate cele 

cinci domenii de dezvoltare si nu doar pe domeniul cognitiv. 

Elaborarea unei proceduri de propunere/selectare a activităţilor 

opţionale care să fie aplicată începând cu anul şcolar viitor. 

3. 

Activitatea personalului didactic 

(proiectare, predare-învăţare, evaluare, 

reglare/remediere, diferenţiere a 
demersului educaţional) 

Calificativul acordat: 

Bine 

Evaluarea trebuie să abordeze, în egală măsură, toate cele cinci 

domenii de dezvoltare 

Identificarea nevoilor de formare şi alegerea cursurilor care 
contribuie la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Comisia metodică va urmări impactul competenţelor dobândite la 

cursurile de formare în activitatea didactică. 

4. 

Nivelul performanţelor realizate de elevi 

în învăţare, raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de 

evaluare) 

Calificativul acordat: 

BINE 

Adecvarea strategiilor didactice la nevoile preşcolarilor. 

 

Acomodarea copiilor preşcolari cu mediul şcolar prin desfăşurarea unor 

activităţi în mediul şcolii. 

 

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 

Susţinerea unor activităţi în parteneriat cadre didactice – copiii – 

părinţi – consilier şcolar. 

Orientarea copiilor cu talent către activităţi extraşcolare derulate de 
instituţii partenere: Palatul Copiilor, etc. 

Se recomandă ca doamnele educatoare să continue menţinerea unei 

relaţii permanente cu părinţii în vederea dezvoltării la copii a 

încrederii în forţele proprii şi a colaborării cu ceilalţi copii. 

 

6. 

Relaţiile unităţii de învăţământ cu 

părinţii şi cu comunitatea locală. 

Calificativul acordat: 

BINE 

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, cunoaştere a specificului activităţii din 

grădiniţă care să conducă la aşteptări realiste ale părinţilor de la 

înstituţia de învăţământ preşcolar. 

Susþinerea parteneriatelor cu toþi factorii sociali interesaþi de 
dezvoltarea educaþiei  

Stabilirea unui parteneriat permanent cu consilierul de la nivelul 

învătământului prescolar din Brăila 

7. 

Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe 

care le-o furnizează unitatea de 

învăţământ. 

Calificativul acordat: 

BINE 

Încurajarea participării unui număr cât mai mare de elevi la activităţi 

extraşcolare (în situaţia în care vârsta acestora permite acest lucru), 

la competiţii şi concursuri 
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în care cadrele didactice sã aplice la clasã strategii interactive însuºite 

. 

  

Monitorizarea de cãtre responsabilii de comisii metodice  a modului 

cum sunt puse în practicã exemplele de bunã practicã însuºite. 

Continuarea preocupãrii permanente pentru perfectionarea metodico 

stiintificã. 

Integrarea eficientã a resurselor TIC în activitãþile cu elevi. 

Organizarea secvenţelor de învăţare astfel încât să se respecte ritmul 

de lucru al fiecărui elev.  

Încurajarea activităţilor de grup si a muncii de echipă. 
Realizarea de activităţi diferenţiate care să sprijine elevii cu ritm mai 

lent de reacţii şi dificultăţi de învăţare. 

Proiectarea şi realizarea integrată/ interdisciplinară a activităţilor 

didactice, îndeosebi la disciplinele matematică şi explorarea mediului, 

comunicare în limba română,istorie, dezvoltare personală. 

Asigurarea caracterului motivaţional şi stimulativ al evaluării 

Analiza şi prelucrarea rezultatelor testărilor iniţiale, formative şi 

sumative în scopul urmăririi şi evidenţierii progresului/ regresului 

şcolar şi stabilirii parcursurilor didactice individualizate. 

Detalierea exerciţiilor de dezgheţ şi de evaluare în proiectului de 

lecţie scris. 
Monitorizarea permanentă a scrisului elevilor/temelor pentru acasă, 

prin corectarea sistematică a caietelor de teme şi a celor de notiţe 

Implicării colectivului de profesori  în organizarea concursurilor 

judeţene pe discipline şi a concursurilor aflate în calendarul MEN. 

4. 

Nivelul performanþelor realizate de 

elevi în învãþare, raportat la 

standardele educaþionale naþionale 

(curriculare ºi de evaluare) 
 

Calificativ:  

ACCEPTABIL 

Se recomandă:  
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; 

  

 Realizarea unor programe de pregătire remedială cu elevii claselor 

liceale,elevii care întâmpină greutăţi evidente în parcurgerea 

programei şcolare. 

5. 

Modul în care unitatea de învãþãmânt 

sprijinã ºi încurajeazã dezvoltarea 

personalã a elevilor ºi motivaþia 

acestora în învãþare 

(consiliere, orientare ºcolarã, asistenþã 

individualizatã), respectând principiile 

educaþiei incluzive ºi asigurarea 

egalitãþii de ºanse 

Calificativ: BINE 

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 ca profesorii diriginţi să menţină o relaţie permanentă 

cu părinţii dar şi cu elevii pentru a-i consilia în vederea îmbunătăţirii 

performanţelor şcolare. 

Se recomandă finalizarea bazei de date si completarea  numărului de 

portofolii ale elevilor. 

6. 

Relatiile 

unitãþii de învãþãmânt 
cu pãrinþii ºi 

cu comunitatea localã 
 

Calificativ:  

BINE 

Stimularea colectivelor de părinţi şi a Consiliului reprezentativ al 

părinţilor în rezolvarea problemelor şcolii; 

Proiectarea ofertei educaţionale de către unitatea şcolară  în acord cu 

oportunităţile oferite de comunitate. 

Şcoala să-şi întărească relaţia cu familia pentru a scoate în evidenţă 
aspectele pozitive ale practicării meseriei alese. 

Rezolvarea amiabilă a diverselor conflicte între şcoală şi comunitate; 

Găsirea unor soluţii în vederea implicării mai active a părinţilor în 

viaţa şcolii. 

Continuarea implicării unităţii de învăţământ în parteneriate cu 

instituţiile şi organizaţiile locale (publice sau private, 

guvernamentalesau nonguvernamentale) pentru desfăşurarea de 

activităţi extracurriculare care să se armonizeze cu aşteptările de 
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natură socială, culturală şi etnică  ale comunităţii locale. Negocierea 

celor mai avantajoase condiţii de sprijin comunitar . 

Organizarea şi participarea la întâlniri, mese rotunde etc., cu diverşi 

factori sociali interesaţi în stabilirea de parteneriate şi programe 

comune; 

Profilurile şcolii sunt în dezvoltare astfel ca se impune o politică de 

popularizare în vederea atragerii unui numar cât mai mare de 

persoane cu putere de decizie la nivelul comunităţii locale. 

7. 

Atitudinea elevilor 

faþã de educaþia 

pe care le-o furnizeazã 

unitatea de învãþãmânt 

Calificativ:  BINE 

Părinţii ar trebui să se implice mai mult în activităţile desfăşurate în 

şcoală, cât şi în susţinerea financiară a şcolii, în măsura în care se 

poate. Şi elevii pot contribui la îmbunătăţirea aspectului şcolii prin 

participarea la activităţi de curăţenie şi confecţionarea de materiale 

prin care să dea fiecărei clase aspectul pe care şi-l doresc. 

 

Şcoala Gimnazială „Emil Drăgan” Gradistea, judetul Brăila  

 

Nr 

crt 

Aria tematică/Domeniul şi calificativul 

acordat 

Recomandări 

1. Managementul ºcolar, managementul 

calitãþii, dezvoltarea instituþionalã, 

eficienþa atragerii ºi folosirii 
resurselor(umane, financiare, materiale ºi 

informaþionale), respectarea legislaþiei 

în vigoare ºi a regulamentelor  

 

Calificativul acordat: BINE 

 

Consiliul de administratie al scolii să realizeze  studii de impact şi 

eficienţă realiste în vederea realizării, reglării /revizuirii disciplinelor 

opţionale dar si a planurilor de măsuri pentru îmbunătătirea 
rezultatelor elevilor la Evaluare Natională. 

Gestionarea   actului decizional cu mai multă fermitate,  prin 

delegarea responsabilităţilor în cadrul grupurilor de lucru din şcoală; 

managerul unitătii să încurajeze  munca  în echipă;  

Selectarea  căilor şi mijloacelor de comunicare adecvate în vederea 

eficientizării demersului managerial; 

Implementarea sistemului de control managerial. 

Elaborarea de sisteme si proceduri de monitorizare si evaluare 

privind protectia muncii. 

Expunerea la loc vizibil a legilor si regulamentelor, dar si a 

procedurilor de protectia muncii. 
 

2. Modul de aplicare a curriculumului 

naþional, dezvoltarea ºi aplicarea 

curriculumului la decizia ºcolii în 

dezvoltarea localã ºi calitatea 

activitãþilor extracurriculare realizate de 

personalul didactic ºi unele categorii de 

personal didactic auxiliar 

Calificativul acordat:BINE 

 

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 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. 

3. Activitatea personalului didactic 

(proiectare, predare-învãþare- evaluare, 
reglare/remediere, diferenþiere) a 

demersului educaþional 

Calificativul acordat:BINE 

 

Studiul aprofundat al materialelor de specialitate. 
 

Evidenţierea mai clară a rezultatelor testelor aplicate, a măsurilor de 

remediere şi monitorizarea longitudinală a evaluării progresului 

copiilor. 

 

Individualizarea învăţării pornind de la interesele, nivelul de 

dezvoltare, nevoile copiilor. 

 

Valorificarea situaţiilor de învăţare generate de copii. 

 

Adecvarea strategiilor didactice la conţinuturi de instruire, la 
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obiectivele propuse, la nivelul grupei şi vârstei preşcolarilor.  

 

Expunerea şi menţinerea permanentă a produselor copiilor în spaţiul 

educaţional. 

Respectarea ritmului de lucru benefic copiilor, respectarea 

particularităţilor de vârstă în toate sarcinile stabilite 

Participarea cadrelor didactice la cursuri de dezvoltare profesională 

conform nevoilor individuale. 

4. Nivelul performanţelor realizate de copii 

în învăţare raportat la standardele 
educaţionale (curriculare şi de evaluare) 

Calificativul acordat:ACCEPTABIL 

Centrarea demersului didactic pe aplicarea în practică si în viata reală 

a ceea ce au învăţat elevii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 învãþare centratã pe elev. 

 Diversificarea surselor de informaţii utilizate în lecţii (reviste, 

internet, enciclopedii) ; 

 Îmbunãtãþirea deprinderilor /abilitãþilor elevilor de 

cãutare/utilizare/valorificare a informaþiilor din diverse surse; 

 Diversificarea metodelor ºi a activitãþilor ºi a situaþiilor de învãþare, 

realizarea instruirii asistate de calculator pentru a determina o 

implicare a tuturor elevilor în activitãþi ºi a spori atractivitatea 
acestora; 

 Antrenarea elevilor în investigaţii, microcercetare şi proiecte. 

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 educatiei inclusive şi 

asigurarea egalităţii de şanse 

Calificativul acordat: BINE 

Se recomandă completarea bazei de date a şcolii cu informaţii 

relevante pentru dezvoltarea personală a elevilor. 

 

Se recomanda constituirea Consiliului elevilor si desfăşurarea de 

activităţi specifice.  

 

6. Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii 

şi cu comunitatea locală 

Calificativul acordat: 
 BINE 

 

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 comportamentelor pozitive şi implicarea 

reprezentanţilor comunităţii locale în acest proces. 

7. Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe 

care le-o furnizează unitatea de          

învăţământ 
Calificativul acordat: 

BINE 

Se recomandă implicarea elevilor în activităţi extracurriculare 

gospodăresti pentru a-şi asuma responsabilităţi, astfel ca în şcoală, să 

se menţină climatul  pozitiv de învăţare, de conlucrare şi bazat pe 
respect reciproc. 

 

 

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Brăila 

 

Nr. 

crt. 

Aria tematică/Domeniul  

şi calificativul acordat 
Recomandări 

1 

Managementul ºcolar,  

managementul asigurãrii calitãþii, 

dezvoltarea instituþionalã, eficienþa 

atragerii ºi folosirii resurselor  

(umane, financiare, materiale ºi 

informaþionale), 

respectarea legislaþiei în vigoare ºi a 

regulamentelor 
 

Calificativ: BINE 

 

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.   

  

Realizarea documentelor de proiectare/organizare la nivelul 
directorului, la nivelul compartimentelor  secretariat şi contabilitate, 

a documentelor Consiliului Profesoral, a documentelor  Consiliului 

de Administraţie,a documentelor Comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în şcoală. 
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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, CEAC, cadre didactice) 

 

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; 

 
Stabilirea propriilor politici care  prezintă intenţia şcolii  şi a 

procedurilor  care  spun ce anume face şcoala pentru a -şi pune în 

practică intenţia. 

 

Utilizarea procedurilor de monitorizare a activităţii  

compartimentelor din şcoală; activitatea compartimentelor va fi 

analizată în consiliul de administraţie pe baza fişelor de evaluare care 

sunt corelate cu fişele posturilor pentru fiecare post în parte; 

Elaborarea şi utilizarea unei proceduri la nivelul unităţii de 

învăţământ care să încurajeze rolul asociaţiei de părinţi şi legătura cu 

familia. Implicarea părinţilor în viaţa şcolii şi organizarea de 
activităţi comune, cadre didactice-părinţi-elevi. 

2 

Modul de aplicare 

a curriculum-ului naþional, dezvoltarea ºi 

aplicarea curriculum-ului la decizia ºcolii / 

în dezvoltare localã ºi calitatea 

activitãþilor extracurriculare realizate de 

personalul didactic ºi unele categorii de 

personal didactic auxiliar 
 

Calificativ: BINE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Armonizarea programelor manageriale a comisiilor metodice cu 

programul managerial al unităţii şcolare şi cu prevederile normative 

actuale; 

Aplicarea procedurii operationale privind organizarea si desfăsurarea 

activitătilor 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. 

 

3 

Activitatea 
personalului didactic (proiectare, 

predare-învãþare-evaluare, reglare / 

remediere, diferenþiere a demersului 

educaþional) 
 

Calificativ: BINE 

Schiþarea activitãþilor de învãþare care sã dezvolte competenþele 

asumate  la nivel de unitate de învãþare / lecþie de cãtre toate cadrele 

didactice. 

Planificarea disciplinelor în laboratorul de informaticã în funcþie de 
cerinþe. 

Promovarea la nivelul comisiilor metodice, lunar,  a interasistenþelor 

in care cadrele didactice sã aplice la clasã strategii interactive 

însuºite . 

Asumarea la nivel de ºcoalã a unei proceduri de urmãrire a 

progresului ºcolar. 

Participarea tuturor cadrelor didactice la cursuri privind metode 

active de predare- învãþare; 

Monitorizarea de cãtre responsabilii de comisii metodice  a modului 

în care sunt puse în practicã exemplele de bunã practicã însuºite. 

4 

Nivelul performanþelor realizate de elevi 

în învãþare, raportat la standardele 

educaþionale naþionale 

(curriculare ºi de evaluare) 
 

Calificativ: BINE 

Lucru pe grupe de nivel 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. 

 

5 

Modul în care unitatea de învãþãmânt 

sprijinã ºi încurajeazã dezvoltarea 

personalã a elevilor ºi motivaþia acestora 

în învãþare 

Colaborarea  eficientă cu CJRAE privind consilierea si orientarea 

şcolară a elevilor. 

 

Păstrarea legăturii dintre şcoală şi elevi după absolvirea acestora, 
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(consiliere, orientare ºcolarã, asistenþã 

individualizatã), respectând principiile 

educaþiei incluzive ºi asigurarea egalitãþii 

de ºanse 
 

Calificativ: BINE 

 

continuarea urmăririi evoluţiei  lor  în timp şi a integrării 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 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 

unitãþii de învãþãmânt 

cu pãrinþii ºi 

cu comunitatea localã 
 

Calificativ: BINE 

 

Se recomandă a se realiza întâlniri periodice individuale cu părinţii 

pentru ca aceştia să cunoască în detaliu progresele, regresele sau 

absenţele şi abaterile propriilor copii. 

Se recomandă ca planul de acţiune al cadrelor didactice referitor la 
progresele elevilor să fie cunoscut şi aplicat şi de părinţii acestora. 

7 

Atitudinea elevilor 

faþã de educaþia 
pe care le-o furnizeazã 

unitatea de învãþãmânt 
 

Calificativ: BINE 

 

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 ca profesorii diriginţi să menţină o relaţie permanentă 

cu părinţii dar şi cu elevii pentru a-i consilia în vederea îmbunătăţirii 

performanţelor şcolare. 

 

Şcoala Gimnazială “A.S.Puşkin” Brăila 

Nr. 

crt. 

Aria tematică/Domeniul şi calificativul 

acordat 
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. 

Calificativ: BINE 

 

 

Gestionarea   actului decizional, prin asumarea rãspunderii / 

delegarea responsabilitãþilor în cadrul grupurilor de lucru din 

unitatea ºcolarã. 

Selectarea  cãilor ºi mijloacelor de comunicare adecvate în vederea 

eficientizãrii demersului managerial. 
Stabilirea propriilor politici organizaþionale. 

Elaborarea si aplicarea procedurilor de monitorizare ºi evaluare a 

modului în care se desfãºoarã activitatea comisiilor metodice ºi a 

comisiilor de lucru. 

Elaborarea unui plan eficient de asigurare a calitãþii adaptat 

culturii organizaþionale ºi politicilor proprii de dezvoltare în 

cadrul comisiei de evaluare ºi asigurarea calitãþii, ce funcþioneazã 

prin decizie internã la nivelul unitãþii. 

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  

 

Realizarea, în cadrul comisiei metodice, a unei planificări anuale 

pe nivelele de dezvoltare I si II, proiectele tematice stabilite fiind 

detaliate la nivel de grupă, conform nivelului de dezvoltare si 

intereselor copiilor. 

Diversificarea mijloacelor de realizare a activitătilor didactice, 
acordarea unei atentii sporite mijloacelor si tehnicilor de stimulare/ 

dezvoltare/exprimare a creativitătii copiilor prescolari. 

Demersul educativ să aibă ca ţintă încurajarea iniţiativei copilului 

şi a luării deciziei, învăţarea prin experiment şi explorare. 

Evitarea reluării cu fidelitate a tematicii abordate anterior. În 

cadrul evaluării sumative se vor urmări obiectivele urmărite pe 

toate cele cinci domenii de dezvoltare si nu doar pe domeniul 

cognitiv. 

Elaborarea unei proceduri de propunere/selectare a activităţilor 

opţionale care să fie aplicată începând cu anul şcolar viitor. 

3. 

Activitatea personalului didactic 

(proiectare, predare-învăţare, evaluare, 
reglare/remediere, diferenţiere a demersului 

Verificarea de şefii  comisiilor  metodice/şefii de catedră dacă 

toate planificările anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare sunt 
înregistrate , avizate de directorul unităţii de învăţământ, şeful 



 

66 
 

educaţional) 

Calificativul acordat: Bine 

comisiei metodice/şeful de catedră şi semnate de profesorii titulari. 

Proiectarea unor activităţi diferenţiate care să sprijine elevii care 

au ritm mai lent de reacţii şi dificultăţi de învăţare, activităţi care 

să se regăsească şi la portofoliile cadrelor didactice care predau la 

clasele unde au fost identificaţi elevi cu anumite cerinţe 

educaţionale. 

Se recomandă ca planul de acţiune al cadrelor didactice referitor la 

progresele elevilor să fie cunoscut şi aplicat şi de părinţii acestora. 

 Promovarea la nivelul comisiilor metodice, lunar,  a 
interasistenþelor în care cadrele didactice sã aplice la clasã 

strategii interactive însuºite . 

 

Monitorizarea de cãtre responsabilii de comisii metodice  a 

modului cum sunt puse în practicã exemplele de bunã practicã 

însuºite. 

  

Continuarea preocupãrii permanente pentru perfectionarea 

metodico-stiintificã. 

 

Integrarea eficientã a resurselor TIC în activitãþile cu elevi. 
Amenajarea unor cabinete de specialitate unde să fie expuse 

materialele şi lucrările elevilor 

Organizarea secventelor de învătare astfel încât să se respecte 

ritmul de lucru al fiecărui elev.  

Asigurarea caracterului motivaţional şi stimulativ al evaluării. 

Încurajarea activităţilor de grup si a muncii de echipă. 

Realizarea de activităţi diferenţiate care să sprijine elevii cu ritm 

mai lent de reacţii şi dificultăţi de învăţare. 

 

Proiectarea si realizarea integrată/ interdisciplinară a activitătilor 

didactice, îndeosebi la disciplinele matematică si explorarea 
mediului, comunicare în limba română,istorie, dezvoltare 

personală. 

Analiza si prelucrarea rezultatelor testărilor initiale, formative si 

sumative în scopul urmăririi si evidentierii progresului/ regresului 

scolar si stabilirii parcursurilor didactice individualizate. 

Detalierea exerciţiilor de dezgheţ şi de evaluare în proiectului de 

lecţie scris. 

Monitorizarea permanentă a scrisului elevilor/temelor pentru 

acasă, prin corectarea sistematică a caietelor de teme şi a celor de 

notiţe 

Continuarea implicării colectivului de învătători şi profesori  în 

organizarea concursurilor judetene pe discipline si a concursurilor 
aflate în calendarul MEN. 

4. 

Nivelul performanţelor realizate de elevi în 

învăţare, raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de 

evaluare) 

Calificativul acordat: BINE 

 

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. 

 

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 

Se recomandã ca toti profesorii scolii sã continue menþinerea unei 

relaþii permanente cu pãrinþii dar ºi cu copii, pentru a-i încuraja în 

vederea îmbunãtãþirii performanþelor ºcolare. 

Se recomandã sã se ofere copiilor posibilitatea de a-ºi asuma 
responsabilitatea în ceea ce priveºte studiul ºi colaborarea cu alþi 

copii.  

 

6 

Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi 

cu comunitatea locală. 

Calificativul acordat: 

BINE 

Proiectarea ofertei educaţionale de către unitatea şcolară  în acord 

cu oportunităţile oferite de comunitate. 

 

Implicare mai activă a părinţilor din clasa a VIII-a 

în viaţa şcolii. 

 

Şcoala să încurajează părinţii să îşi aducă contribuţia la oferta 

curriculară (spre exemplu, la alegerea CDŞ pentru cei din 
învăţământul gimnazial) 
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V.4.2 Inspecţii tematice 

 

În anul şcolar 2014-2015 au fost efectuate următoarele inspecţii tematice: 

Nr. crt. Tema controlului tematic Perioada de 

desfăsurare 

Nr. scoli în 

care s-a 

desfăsurat 

controlul 

Aspecte verificate 

1 Verificarea planului de 

acţiune al şcolii pentru 

realizarea lucrărilor  de 

reparaţii şi igienizare 

01 - 12.09.2014  89 Au fost făcute constatări si 

recomandări privind: evaluarea 

stadiului lucrărilor de igienizare, 

stadiului lucrărilor de reparaţii, 

calităţii amenajării sălilor de clasă, 

probleme identificate de conducerea 

unităţii şcolare/ de către   profesorii 
scolii.  

2 Evaluarea/controlul activităţii 

cadrelor didactice de pregătire 

instructiv-educativă a elevilor 

pentru susţinerea probelor 

scrise la examenele naţionale 

(Evaluare Naţională 2014 şi 

Bacalaureat 2015). 

ianuarie 2015 87 Au fost făcute constatări si 

recomandări privind: verificarea 

ritmicităţii notării elevilor, evaluarea 

concordanţei dintre rezultatele 

generale obţinute de elevi la 

disciplinele de examen şi rezultatele 

obţinute la prima simulare, 

verificarea şi evaluarea programei de 

pregătire a elevilor, aplicarea 

principiului diferenţierii, evidenţa 

elevilor incluşi în programul de 

pregătire remedială şi  prezenţa la 
activităţile de pregătire. 

3 Pregătirea unităţilor de 

învăţământ în vederea 

organizării şi desfăşurării 

examenelor   naţionale 

08-19.06.2015 87 Au fost făcute constatări si 

recomandări privind: existenţa 

sistemelor de înregistrare audio-

video funcţionale pentru sălile de 

examen şi a sălilor în care se 

descarcă şi multiplică subiectele, 

existenţa încăperii securizate pentru 

preluarea arhivelor cu subiecte în 

cazul centrelor de comunicare, 

dotarea cu sursă neîntreruptă de 

energie UPS, verificarea completării 
şi transmiterii la I.S.J. a 

angajamentelor, declaraţiilor şi a 

copiilor cărţilor de identitate 

conform procedurii 929/15.05.2015, 

existenţa calculatoarelor având soft-

ul necesar probei de evaluare a 

competenţelor digitale, pregătirea 

afişajului corespunzător pentru sălile 

în care se desfăşoară probe ale 

 

Continuarea implicării unitătii de învăţământ în parteneriate cu 

instituţiile şi organizaţiile locale (publice sau private, 

guvernamentale sau nonguvernamentale) pentru desfăşurarea de 

activităţi extracurriculare care să se armonizeze cu aşteptările de 

natură socială, culturală şi etnică  ale comunităţii locale. 

 

Găsirea oportunităţilor de reînnoire a Proiectului de colaborare 

transfrontalieră. 
 

7 

Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care 

le-o furnizează unitatea de învăţământ. 

Calificativul acordat: 

BINE 

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 ca profesorii diriginţi să menţină o relaţie 

permanentă cu părinţii dar şi cu elevii pentru a-i consilia în 

vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare. 

 

Se recomandă cadrelor didactice să acorde o mai mare atenţie 

atitudinii şi comportamentului fată de elevi în timpul orelor de 

curs. 
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examenelor naţionale. 

4 Monitorizarea organizării si 

desfăsurării examenului de 

Evaluare Natională în centrele 

de comunicare 

22 – 24 iunie 

2015 

38 Au fost făcute constatări privind 

organizarea si desfăsurarea activitătii 

de descărcare a arhivei de subiecte si 

preluarea plicurilor sigilate cu 

subiecte de către presedintii centrelor 

de examen. 

 

Aspectele semnalate în urma controalelor tematice au fost analizate în consiliile inspectorilor imediat următoare 

perioadelor de evaluare. 

 

V.4.3  Inspecţii curente şi speciale pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I în 

anul şcolar 2014-12015 

Perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ şi gradelor didactice a avut ca 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. 

 

Nr.  

crt. 

Numărul total de inspecţii 

curente şi speciale 

efectuate la nivelul I.S.J. 

Brăila  

Numărul de 

inspecţii efectuate 

de inspectorii de 

specialitate 

Numărul de 

inspecţii 

efectuate de 

profesorii 

metodişti 

Numărul total de profesori 

metodişti implicaţi în efectuarea 

inspecţiilor 

1 1046 536 510 155 

 
Au fost semnalate următoarele aspecte: 

Aspecte pozitive 

 Existenţa în toate unităţile şcolare a documentelor de planificare; 

 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 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 care pot fi ameliorate 

 

 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; 

 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 scolară pe discipline 

LIMBA ROMÂNĂ 

A. COMPONENTA CANTITATIVĂ 
1. Total profesori: 

a. 105 din care 105 calificati astfel: 89 titulari, 10 suplinitori, 6 pensionari 

b. grade didactice:  grad I - 43 
                          grad II -  38 

                          definitivat – 18 

                          debutanti – 6 

                           

Număr de inspectii generale coordonate: 36 
Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice: 53 

Inspecţii de specialitate în vederea participării cadrelor didactice la concursul de titularizare în învăţământ: 15 

Număr de concursuri organizate: 16: 1 locală, 9 judetene, 5 nationale, astfel: 

                                                     * OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE SI LITERATURĂ 

ROMÂNĂ, GIMNAZIU-etapa locală; 



 

69 
 

                                                     * OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE SI LITERATURĂ 

ROMÂNĂ, GIMNAZIU SI LICEU-etapa judeteană; 

          * OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE SI 

LITERATURĂ ROMÂNĂ, GIMNAZIU SI LICEU-etapa natională 
                                                           * OLIMPADA DE LATINĂ- gimnaziu cls. 8 si liceu, etapa judeteană; 

                                                               * OLIMPIADA DE NEOGREACĂ – eapa judeteană 

 

 
 

                                                     * OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ, gimnaziu si liceu, etapa 

judeteană; 

                                                     * CONCURSUL NAT. CULTURĂ SI SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ (ROM.-RELIGIE), gimnaziu, etapa judeteană; 

                                                     * CONCURSUL NAT. +-POEZIE (rom.- mate.), gimnaziu cls. 5-6, 

etapa judeteană; 

* CONCURSUL NATIONAL DE JURNALISM CULTURAL 

„MIHAIL IORDACHE” – etapa judeteană 
                               * CONCURSUL „VREAU SĂ FIU JURNALIST” – etapa 

judeteană 
              * FESTIVALUL NAÍONAL DE CREAÍE SI INTERPRETARE 

„ANA BLANDIANA” – etapa natională              
   * CONCURSUL NAÍONAL DE CREAÍE SI 

INTERPRETARE “ARS NOVA” – etapa natională             
* CONCURSUL NATIONAL  DE CREATIE SI 

INTERPRETARE “ION CREANGĂ” – etapa natională            
                                                     * CONC. TRANSCURRICULAR IONEL TEODOREANU, 

GIMNAZIU, etapa judeteană; 

                                                     * CONCURS NAT. UNIVERSUL CUNOASTERII PRIN 

LECTURĂ, mediu rural, gimnaziu, etapa judeteană; 

                                                      * CONCURSUL NAT. LECTURA CA ABILITATE DE VIATĂ – 

gimnaziu si liceu, etapa judeteană; 
 

B. COMPONENTA CALITATIVĂ 

1. Rezultate obtinute la concursuri si olimpiade:  

 

- Premiul al II-lea, Ana Maria Cioranu - OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE 

LECTURĂ 

- Premiul al II-lea, Ana Maria Cioranu - OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE SI 
LITERATURĂ ROMÂNĂ – etapa naţională 

- Menţiune , Damian C. Andreea Claudia - OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE SI 

LITERATURĂ ROMÂNĂ – etapa naţională 

- 4 premii speciale - OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE SI LITERATURĂ 

ROMÂNĂ – etapa naţională 
Rezultate bune la examenele nationale – Evaluare Natională si Bacalaureat. 

Evaluare Naţională: 2047 elevi prezenţi 

44 note de 10 
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(13,8

8%) 

34 

(5,13

%) 

9 

(1,3

6%

) 

0 

(0

%

) 

414 

(62,4

4%) 

  

(0%

) 

33 

(4,74

%) 

0 

(0

%) 

Zi 

Obli

gato

rie 

E)

a) 

Li

mb

a 

ro

mâ

nă 

Sc

ris 664 

457 

(75,2

9%) 

273 

(59,7

4%) 

131 

(28,6

7%) 

45 

(9,85

%) 

7 

(1,53

%) 

1 

(0,2

2%) 

0 

(0

%

) 

236 

(51,6

4%) 

150 

(24,7

1%) 

57 

(8,58

%) 

0 

(0%

) 

Seral 

Obli

gato

rie 

E)

a) 

Li

mb

a 
ro

mâ

nă 

Sc

ris 23 

19 

(86,3

6%) 

11 

(57,8

9%) 

3 

(15,7

9%) 

3 

(15,7

9%) 

2 

(10,5

3%) 

0 

(0%

) 

0 
(0

%

) 

14 

(73,6

8%) 

3 

(13,6

4%) 

1 

(4,35

%) 

0 

(0%

) 

Frec

ventă 

redus

ă 

Obli

gato

rie 

E)

a) 

Li

mb

a 

ro

mâ

nă 

Sc

ris 9 

5 

(55,5

6%) 

2 

(40

%) 

1 

(20

%) 

2 

(40

%) 

0 

(0%) 

0 

(0%

) 

0 

(0

%

) 

4 

(80

%) 

4 

(44,4

4%) 

0 

(0%) 

0 

(0%

) 

 

 

Unitate 
Promovab

ilitate 

Prez

enti 

Nepreze

ntati 

Resp

insi 

Resp

insi 

cu 

medi

i 

Reus

iti 

TOT

AL 

Reu

siti 

6-

6,99 

Reu

siti 

7-

7,99 

Reu

siti 

8-

8,99 

Reu

siti 

9-

9,99 

Reu

siti 

10 

 TOTAL 

         

79.11 2039 33 426 141 1613 370 454 457 331 1 

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

"GHEORGHE 

MUNTEANU 

MURGOCI" BRĂILA 

        

100.00 208 1 0 0 208 4 18 78 107 1 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"NICOLAE 

ONCESCU" IANCA 

        

100.00 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 

LICEUL TEORETIC 

"NICOLAE IORGA" 
BRĂILA 

         
99.47 187 1 1 1 186 20 47 64 55 0 

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

"NICOLAE 

BĂLCESCU" BRĂILA 

         

97.63 169 0 4 0 165 9 29 51 76 0 

LICEUL PEDAGOGIC 

"D.P.PERPESSICIUS" 

BRĂILA 

         

94.86 175 0 9 3 166 31 48 64 23 0 

COLEGIUL 

NAŢIONAL "ANA 

ASLAN" BRĂILA 

         

93.02 86 0 6 2 80 8 28 34 10 0 

LICEUL TEORETIC 

"PANAIT CERNA" 

BRĂILA 

         

87.11 194 0 25 11 169 42 66 46 15 0 
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LICEUL DE ARTE 

"HARICLEA 

DARCLEE" BRĂILA 

         

84.91 106 0 16 9 90 33 26 22 9 0 

COLEGIUL 

ECONOMIC "ION 

GHICA" BRĂILA 

         

80.20 202 5 40 11 162 52 64 37 9 0 

LICEUL TEORETIC 

"CONSTANTIN 

ANGELESCU" IANCA 

         

70.83 72 0 21 8 51 27 13 5 6 0 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 
"NICOLAE 

TITULESCU" 

ÎNSURĂŢEI 

         

66.67 99 1 33 11 66 24 19 15 8 0 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"A.SALIGNY" 

BRĂILA 

         

63.64 44 1 16 7 28 13 11 4 0 0 

LICEUL TEORETIC 

"GEORGE VÂLSAN" 

FĂUREI 

         

61.11 72 2 28 9 44 11 15 10 8 0 

LICEUL TEORETIC 

"MIHAIL 

SEBASTIAN" 

BRĂILA 

         

60.63 127 4 50 24 77 35 25 15 2 0 

LICEUL CU 

PROGRAM SPORTIV 
BRĂILA 

         
58.10 105 1 44 19 61 28 24 8 1 0 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"M.BASARAB" 

         

47.06 17 0 9 3 8 6 2 0 0 0 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU" 

BRĂILA 

         

42.11 19 1 11 2 8 4 3 1 0 0 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"GRIGORE MOISIL" 

BRĂILA 

         

39.13 23 1 14 1 9 7 2 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC 

"PANAIT ISTRATI" 
BRĂILA 

         
32.00 25 2 17 3 8 5 3 0 0 0 

COLEGIUL TEHNIC 

"COSTIN D. 

NENIŢESCU" 

BRĂILA 

         

27.50 40 2 29 10 11 1 7 2 1 0 

COLEGIUL TEHNIC 

"EDMOND 

NICOLAU" BRĂILA 

         

21.05 57 9 45 6 12 9 3 0 0 0 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"GH.K.CONSTANTIN

ESCU" BRĂILA 

         

11.11 9 2 8 1 1 1 0 0 0 0 

 

 

EVALUARE NATIONALĂ 2015 

 

NR 

INSCRISI 

NR TEZE 

 ROMANA 

NOTE 

SUB 5 

NOTE 

INTRE 5 

SI 5,99  

NOTE 

INTRE 6 

SI 6,99  

NOTE 

INTRE 7 

SI 7,99  

NOTE 

INTRE 8 

SI 8,99  

NOTE 

INTRE 9 

SI 9,99  

NOTE 

DE 10  

2076 

 

2047 

 

72 

 

197 

 
285 412 525 512 44 

 

UNITATEA DE PROVENIENTA 
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UNITATEA DE PROVENIENTA Procent 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂRAŞU 42,9 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL HORNEŢ" TUDOR VLADIMIRESCU 66,7 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GEMENELE 71,4 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂGURENI 75,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIŢA 80,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIRLĂU 81,3 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TOMA TÂMPEANU" GALBENU 81,3 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ URLEASCA 81,8 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBU NOU 83,3 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN 83,3 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERTEŞTII DE JOS 84,6 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "C.S.ALDEA" BRĂILA 85,2 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTORIA 85,7 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GĂISEANCA 90,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN" BRĂILA 90,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DROGU 90,0 

LICEUL TEHNOLOGIC "M.BASARAB" 90,5 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU VECHIU" ZĂVOAIA 90,5 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂRĂGANUL 90,9 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCILE 91,7 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU 91,7 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEŞTI 93,3 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÎMNICELU 93,8 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAZASU 94,4 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE CARP" TUFEŞTI 94,9 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BORDEI VERDE 95,2 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI 95,2 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "E.TEODOROIU’ BRĂILA 95,5 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMU 96,2 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞUŢEŞTI 96,3 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE CANTEMIR" BRĂILA 98,0 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRĂILA 98,6 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" BRĂILA 98,6 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "FĂNUŞ NEAGU" BRĂILA 100,0 

COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" BRĂILA 100,0 

COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" BRĂILA 100,0 

LICEUL DE ARTE "HARICLEA DARCLEE" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" BRĂILA 100,0 

COLEGIUL NAŢIONAL "ANA ASLAN" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "I.L.CARAGIALE" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BĂNCILĂ" BRAILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHU DRAGOMIR" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AL.I.CUZA" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "M.SADOVEANU" BRĂILA 100,0 

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ANGELESCU" IANCA 100,0 

LICEUL PEDAGOGIC "D.P.PERPESSICIUS" BRĂILA 100,0 
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LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE ONCESCU" IANCA 100,0 

LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "RADU TUDORAN" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOVILA MIRESII 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIREŞU 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COŞBUC" BRĂILA 100,0 

LICEUL TEORETIC "GEORGE VÂLSAN" FĂUREI 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VLAICU VODĂ" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU HARET" ÎNSURĂŢEI 100,0 

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TITULESCU" ÎNSURĂŢEI 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISCANI 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPU 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞIORI 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIŞANI 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIZIRU 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDR SERGHEEVICI PUŞKIN" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "M.KOGĂLNICEANU" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SALCIA TUDOR 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL ANDREI" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LANURILE 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUŢA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TIMOTEI PETRIDE" LATINU 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EMIL DRĂGAN" GRADIŞTEA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA CANEPII 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COLŢEA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTARU 100,0 

LICEUL TEHNOLOGIC "A.SALIGNY" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CUZA VODĂ (STĂNCUTA) 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SILIŞTEA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PERIŞORU 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "N.CHERCEA" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ JUGUREANU 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCORŢARU NOU 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GH.NAUM" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ UNIREA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEDULEŞTI 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIKOS KAZANTZAKIS" BRĂILA 100,0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢĂCĂU 100,0 

 

EXAMEN DE TITULARIZARE 

 

Înscrisi 34 

Note peste 7 : 17 

Note sub 7: 17 
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Nr. crt Nume si prenume Nota examen 

1.  DINEATĂ P. DOINA MĂLINA 9,10 

2.  CIOCARLAN N. GEORGIANA ADRIANA 9,00 

3.  APOSTOL D. MARIANA 8,80 

4.  BARBATESCU V. ELISABETA 

FLORENTINA 
8,70 

5.  MUSAT L. CRISTINA CARMEN 8,65 

6.  LUPU A. ADELINA ELENA 8,40 

7.  BADICA I. MONICA 8,10 

8.  MUNTEANU M. CRISTINEL 8,10 

9.  ANTOHI P. VERONICA 7,70 

10.  BALAN I. ALEXANDRA 7,55 

11.  MURGU I. NICOLETA 7,55 

12.  DASCĂLU G. LENUTA 7,50 

13.  IOSIF N. ANCA-GABRIELA 7,50 

14.  COCOS C. ROXANA LUMINITA 7,35 

15.  BUCATARU I. FLORIN 7,10 

16.  PANAIT T. NICOLETA LAVINIA 7,00 

17.  VLAD H. ELENA ALEXANDRA 7,00 

18.  NICULITA O. ALEXANDRINA 6,45 

19.  CRETU A. CARMEN 6,15 

20.  HODOR SOARE Z. VIOLETA MIHAELA 6,10 

21.  MARGEAN F. CRISTINA MARINA 6,10 

22.  PUIA D. IULIA 6,10 

23.  BERTEA R. RALUCA PETRUTA 6,00 

24.  ICHIM M. LARISA GEORGIANA 5,65 

25.  BADEA N. DANIELA-AURA 5,45 

26.  APOSTOL E. MADALINA DANIELA 5,30 

27.  BORS G. IONELA 5,10 

28.  GROPENEANU I. ANDREEA DANIELA 5,05 

29.  ALEXANDRU S. GIANINA 5,00 

30.  COFAREA T. VICTORIA 5,00 

31.  DOSOFTEI S. LOREDANA SIMONA 4,70 

32.  IONITĂ I. FĂNICA 4,50 

33.  DATCU I. ANAMARIA 4,20 

34.  FERESCU T. MIHAELA LUCIA 3,50 

 

 

EXAMEN DE DEFINITIVAT 

 

Candidati înscrisi: 11 

Note peste 8: 2  

Note sub 8: 9  

 

 

Nr. 

crt. 

 

Nume şi prenume 

Notă 

probă 

scrisă 

Lucrare 

anulată 

Nota la 

inspecţie 

1 

Nota la 

inspecţie 

2 

Disciplina de 

examen  

Incadrare curentă: 

1.Localitate 

2.Unitate / Instituţie 

3.Alte unităţi 

4.Funcţia didactică 

1.  
LUNTRARU T. 

ANGELICA 
8,35 Nu 10 10 

LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA, 

1. GRADIŞTEA 

(GRADIŞTEA) 

2. ŞCOALA 
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DIDACTICA 

ACESTEIA SI 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE SI 

PSIHOLOGIE A 

EDUCATIEI 

GIMNAZIALĂ "EMIL 

DRĂGAN" 

GRADIŞTEA 

3.  

4. PROFESOR 

2.  
LUPU A. 

ADELINA ELENA 
8,0 Nu 10 10 

LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA, 

DIDACTICA 

ACESTEIA SI 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE SI 

PSIHOLOGIE A 

EDUCATIEI 

1. BRĂILA 

(MUNICIPIUL 

BRĂILA) 

2. LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU" 

BRĂILA 

3.  

4. PROFESOR 

3.  
PLESCA C. 

RALUCA 
6,4 Nu 10 10 

LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA, 

DIDACTICA 

ACESTEIA SI 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE SI 

PSIHOLOGIE A 

EDUCATIEI 

1. GALBENU 

(GALBENU) 

2. ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

"TOMA TÂMPEANU" 

GALBENU 

3.  

4. PROFESOR 

4.  
BADICA I. 

MONICA 
6,15 Nu 10 10 

LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA, 

DIDACTICA 

ACESTEIA SI 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE SI 

PSIHOLOGIE A 

EDUCATIEI 

1. DUDEŞTI 

(DUDEŞTI) 

2. ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

DUDEŞTI 

3.  

4. PROFESOR 

5.  
STERIAN L. 

VALENTINA 
5,85 Nu 10 10 

LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA, 

DIDACTICA 

ACESTEIA SI 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE SI 

PSIHOLOGIE A 

EDUCATIEI 

1. BRĂILA 

(MUNICIPIUL 

BRĂILA) 

2. LICEUL DE ARTE 

"HARICLEA 

DARCLEE" BRĂILA 

3.  

4. PROFESOR 

6.  

PETREA R. 

LILIANA 

MADALINA 

5,7 Nu 9 9.75 

LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA, 

DIDACTICA 

ACESTEIA SI 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE SI 

PSIHOLOGIE A 

EDUCATIEI 

1. GALBENU 

(GALBENU) 

2. ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

"TOMA TÂMPEANU" 

GALBENU 

3.  

4. PROFESOR 

7.  
TIUTIUCA C. 

LUCIANA 
5,35 Nu 10 10 

LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA, 

DIDACTICA 

ACESTEIA SI 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE SI 

PSIHOLOGIE A 

EDUCATIEI 

1. ROŞIORI 

(ROŞIORI) 

2. ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

ROŞIORI 

3.  

4. PROFESOR 

8.  

CAPRITA A. 

CATALINA 

MIHAELA 

5,3 Nu 9 10 

LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA, 

DIDACTICA 

1. TUDOR 

VLADIMIRESCU 

(TUDOR 

VLADIMIRESCU) 
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ACESTEIA SI 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE SI 

PSIHOLOGIE A 

EDUCATIEI 

2. ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

"AUREL HORNEŢ" 

TUDOR 

VLADIMIRESCU 

3.  

4. PROFESOR 

9.  PUIA D. IULIA 4,55 Nu 10 10 

LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA, 

DIDACTICA 

ACESTEIA SI 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE SI 

PSIHOLOGIE A 

EDUCATIEI 

1. MĂXINENI 

(MĂXINENI) 

2. LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"M.BASARAB" 

3.  

4. PROFESOR 

10.  
TIGANUS E. 

CLAUDIA 
4,55 Nu 9 10 

LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA, 

DIDACTICA 

ACESTEIA SI 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE SI 

PSIHOLOGIE A 

EDUCATIEI 

1. UNIREA (UNIREA) 

2. ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

UNIREA 

3. SCOALA 

GIMNAZIALA N. 

KAZANTZAKIS, 

BRAILA 

4. PROFESOR 

11.  

GROPENEANU I. 

ANDREEA 

DANIELA 
3,7 Nu 10 10 

LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA, 

DIDACTICA 

ACESTEIA SI 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE SI 

PSIHOLOGIE A 

EDUCATIEI 

1. MIRCEA VODĂ 

(MIRCEA VODĂ) 

2. ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

MIRCEA VODĂ 

3.  

4. PROFESOR 

 

2. Activitate metodică specifică disciplinei:  

- s-a organizat concursul pentru selecţia corpului de metodisti, acesta fiind alcătuit actualmente din 15 cadre 

didactice. 

- 9 cadre didactice de limba şi literatura română fac parte din Corpul profesorilor mentori 

3. Inspectiile propuse au fost aproape în totalitate efectuate. Metodistii au colaborat foarte bine si au răspuns 

tuturor solicitărilor, fiind efectuate 105  inspectii, astfel: inspecţiagenerale– 15, inspecţia de specialitate realizată în 

vederea obţinerii gradelor didactice  – 53; inspectia specială la clasă în vederea titularizării  - 15. 

4. Cursuri derulate prin CCD Brăila: 
 

„Managementul activităţii de mentorat” – 8 profesori 

„Curs de formare pentru profesorii metodişti” – 10 profesori 

„Strategii de predare, învăţare, evaluare pentru profesorii de limba şi literatura română” – 43 profesori 

„Metodica şi didactica limbii române” – 24 profesori 

 

COMPONENTA INOVATIVĂ 
 

ANALIZA S.W.O.T. 

privind managementul disciplinei 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

în anul şcolar 2014-2015 

ELEMENTE DE DIAGNOZĂ 
Îndeplinirea  obiectivelor generale stabilite pentru anul şcolar 2012-2014: 

 OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI SPECIFIC DISCIPLINEI 

 

 ASIGURAREA INFRASTRUCTURII ŞI A RESURSELOR MATERIALE 

 

 DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ 

 
 ASIGURAREA CALITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE - ÎNVĂŢARE - EVALUARE EDUCAŢIE PRIN 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 
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 ORIENTAREA INSPECŢIEI ŞCOLARE DE SPECIALITATE SPRE ASIGURAREA ŞI MENŢINEREA 

CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

PUNCTE TARI 
 

 numărul mare de cadre didactice calificate, cu o pregătire ştiinţifică şi metodică superioară, care au obţinut  gradele 

didactice I şi II; 

 
 participarea unui număr considerabil de cadre didactice la cursuri de formare; 

 

 performanţele elevilor  participanţi şi premiaţi la olimpiadele naţionale/internaţionale şi la concursurile specifice 

disciplinei; 

 

 rezultatele bune ale elevilor la  Evaluarea Nationala şi  la Bacalaureat; 

 

 angajarea multor şcoli în derularea proiectelor de parteneriat educaţional cu şcoli europene; 

 

 resurse materiale bune şi foarte bune, propice desfăşurării procesului didactic în cadrul disciplinei: spaţii de 

învăţământ, dotări, cabinete, biblioteci etc.; 

 
 

 dotarea  bibliotecilor  şi revigorare a fondului de carte şcolară în toate unităţile şcolare; 

 

 preocuparea conducerilor unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice  pentru achiziţia de software didactic util studiului 

limbii şi literaturii (dicţionare, enciclopedii etc); 

 

 colaborarea eficientă a profesorilor de limba şi literatura română cu partenerii educaţionali locali, inclusiv cu 

familia, privită ca factor activ al procesului educativ; 

 

 parcurgerea integrată a conţinuturilor, conform programelor şcolare; 

 
 atitudinea proactivă a profesorilor, încurajând mentalitatea favorabilă reformei în comunitate ; 

 

  calitatea prestaţiei metodiştilor; 

 

  relaţii de parteneriat cu instituţiile de cultură, cu cele de învăţământ superior, cu fundaţii, asociaţii, cu Casa Corpului 

Didactic; 

 interesul pentru dezvoltarea personală continuă a profesorilor şi elevilor; 

 

 interes pentru inovarea actului didactic, plecându-se de la o proiectare didactică modernă; 

 

 succesul unor concursuri extraşcolare de tradiţie, care încurajează talentul, creativitatea, interesul pentru lectură şi 
deschiderea către actul de cultură (Concursul Naţional de Creaţie şi Interpretare“Ion Creangă”, Festivalul Naţional 

de Creaţie şi Interpretare “Ana Blandiana”, Concursul Naţional de Creaţie şi Interpretare“Ars Nova” ) 

 

PUNCTE SLABE 
 

 

 lipsa de interes manifestată de unele cadre didactice pentru propria formare profesională; 

 

 carenţe metodice şi ştiinţifice în lecţiile unor profesori debutanţi şi stagiari; 

 

 necorelarea, în puţine situaţii, a  demersului didactic cu cerinţele programelor de studiu şi cu cele ale examenelor 

naţionale; 
 

 structurarea aleatorie a demersului didactic, ignorându-se coerenţa ştiinţifică şi metodică; 

 

 neglijarea îmbinării  activităţii frontale cu activitatea  pe grupe şi cu cea independentă;; 
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 ignorarea resurselor procedurale şi materiale care ar eficientiza lecţia; 

 

 degradarea unor spaţii şcolare şi uzura morală a materialului didactic existent; 

 

 absenţa programelor ameliorative pentru elevii cu ritm lent de învăţare; 

 

 lipsa disponibilităţii cadrelor didactice pentru implicare în elaborarea de auxiliare curriculare şi mijloace de 
învăţământ, omologate de M.E.N.; 

 

 posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar, în condiţiile în care nu se stabilesc la nivelul şcolilor, măsuri şi 

programe de prevenire a acestui fenomen; 

 

 lipsa programelor de învăţare diferenţiată; 

 

 timpul insuficient alocat  elevilor cu nevoi speciale; 

 

 absenţa unui cadru instituţional al activităţii de performanţă ; 

 
 improvizarea evaluării şi lipsa autoevaluării; 

 

 dezinteresul pentru lecturile suplimentare şi  lectura sporadică, superficială  a operelor scriitorilor canonici; 

 

 slaba valorificării experienţei de viaţă a elevilor; 

 

 caracterul nefuncţional al cabinetelor, cele mai multe dintre ele, improvizate şi expozitive. 

 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

OPORTUNITĂŢI 
 
 existenţa unui cadru legislativ relativ stabil în domeniul învăţământului, care  conferă autonomie instituţională 

sporită inspectoratelor şcolare, unităţilor de învăţământ, dar şi responsabilizează mai mult şcoala faţă de sarcinile 

unui învăţământ performant; 

 

 existenţa programelor de formare a cadrelor didactice, propuse de M.E.N. şi locale, propuse de Universităţi şi CCD, 

dar şi a programelor  europene ; 

 

 existenţa programelor de parteneriat educaţional; 

 

 continuarea programelor  ministerului de dotare cu tehnică de informatizare şi de  achiziţii pentru bibliotecile şcolare 

; 
 

 deschiderea comunităţii locale către susţinerea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare prin donaţii şi 

sponsorizări; 

 

 importanţa acordată de mass-media promovării exemplelor de bună practică şi activităţilor şcolare deosebite; 

 

 disponibilitatea  comunităţii locale de a comunica, de a se implica în problemele şcolii; 

 

 existenţa forurilor/organismelor care vin în sprijinul educaţiei nonformale, informale; 

 

 extinderea cadrului lecţiei de literatură prin activităţi extraşcolare variate, care implică parteneriate cu instituţii de 
cultură. 

 

AMENINŢĂRI 
 

 slaba motivare  financiară a cadrelor didactice pentru desfăşurarea unor activităţi didactice eficiente, mai ales a 

celor desfăşurate în afara orarului ; 

 

 lipsa de atractivitate a sistemului de învăţământ pentru tinerii absolvenţi, care preferă să lucreze în domenii mai 

bine plătite; 

 

 scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a reţelei şcolare; 

 
 instabilitatea economică, creşterea ratei şomajului; 

 

 situaţia economică precară a unor familii care nu pot oferi elevilor toate condiţiile necesare 

studiului; 
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 nivelul cultural redus în mediul familial, în unele cazuri; 

 

 „educaţia”  străzii, influenţa nocivă a unor programe de televiziune comerciale; 

 

 insuficienţa fondurilor financiare alocate unităţilor şcolare de către consiliile locale; 

 

 greutatea preluării şi prelucrării rapide a informaţiei  în zona rurală, datorată unei infrastructuri 
necorespunzătoare; 

 

 refuzul unor posibili parteneri educaţionali (la nivel local) de a colabora cu unităţile şcolare; 

 

 slaba implicare, în unele situaţii, a reprezentanţilor  autorităţii locale, pentru rezolvarea problemelor legate de 

învăţământ; 

 

 „migraţia” unui număr mare de locuitori ai judeţului în străinătate. 

 

 

 
 

NEVOI IDENTIFICATE 

 

 DOMENIUL CURRICULAR 
 

• diversificarea CDŞ-ului în şcolile din mediul urban /  mediul rural; 

• implementarea unor opţionale pe verticală şi introducerea de opţionale inter- şi transcurriculare; 

 

 

 RESURSE UMANE (CORPUL PROFESORAL) 

 

• abilitarea curriculară prin stagii scurte, mai ales a debutanţilor ; 

 

• consilierea cadrelor didactice debutante şi stagiare prin inspecţie şcolară de specialitate, prin activităţi 

metodice; 

 

• perfecţionarea cadrelor  didactice cu grade didactice , cu vechime de peste 20 de ani ; 

 

• motivarea cadrelor didactice pentru stabilizarea pe post; 

 

• diversificarea şi eficientizarea activităţii metodice în cadrul catedrelor şi al comisiilor 

metodice; 
 

• promovarea lucrului în grup/ pe grupe; 

 

• stagii de formare a bibliotecarilor şcolari. 

 

 DEZVOLTAREA LOGISTICII DIDACTICE ŞI EFICIENTIZAREA DEMERSULUI DIDACTIC 
 

• Diversificarea resurselor prin valorificarea tehnologiei  moderne de informaţie şi comunicare; 

 

• Implementarea sistemului A.E.L. în cadrul disciplinei şi realizarea de soft educaţional; 

 

• Modernizarea spaţiilor de învăţare; 

 

• Valorificarea resurselor procedurale ale didacticii moderne (studiul de caz, 

proiectul,excursia, gândirea critică, activitate diferenţiată, valorificarea teoriei 

inteligenţelor multiple etc.); 

 

 ATRAGEREA DE RESURSE EXTRABUGETARE 

 

 IMPLICAREA ÎN DERULAREA PROIECTELOR LOCALE, REGIONALE ŞI NAŢIONALE 

 

 OBŢINEREA DE GRANTURI / FONDURI PENTRU PROIECTELE POCU 
 

 ÎNCURAJAREA PROIECTELOR LOCALE 

 

 STIMULAREA PROIECTELOR JUDEŢENE INIŢIATE DE UNITĂŢI ŞCOLARE 
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 DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT 

 

 OPTIMIZAREA INSPECŢIEI 

 

ASPECTE VIZATE 
 

 adaptarea conţinuturilor şi a strategiilor de instruire la obiectivele propuse ; 

 
 rigoarea ştiinţificã şi gradul de sistematizare a elementelor de conţinut în activitatea de predare-

învãţare; 

 

 organizarea riguroasã a învãţãrii dirijate, centrate pe elev; 

 

 realizarea activităţilor de învăţare diferenţiată; 

 

 relevanţa programelor de învăţare în vederea asigurării calităţii; 

 

 caracterul aplicativ al secvenţelor didactice; 

 
 aplicarea funcţională a limbii române; 

 

 verificarea gradului de valorificare a informaţiilor,  a cunoştinţelor elevilor dobândite în timpul şi în afara 

lecţiilor; 

 

 înlãnţuirea logicã şi coerentă  a secvenţelor în cadrul diferitelor tipuri de demersuri didactice; 

 

 realizarea conexiunilor intradisciplinare şi interdisciplinare; 

 

 integrarea în lecţie a mijloacelor de învãţãmânt moderne şi eficiente,  în concordanţã cu tipul de lecţie, cu vârsta 

elevilor şi cu subiectul abordat; 

 
 gradul  de participare a elevilor la procesul de predare/ învãţare / evaluare; 

 

 urmărirea gradului  de solicitare a elevilor în demersul didactic;   

 

  aspectul cantitativ şi cel calitativ al temelor; 

 

 stabilirea nivelului de performanţã individualã al elevilor; 

 

 gradul de practicare a unei evaluări eficiente, obiective şi variate prin tipologie şi prin metode, 

instrumente; 

 
 gradul de aplicare a tehnicilor de evaluare alternativã; 

 

 

 PROBLEMELE-CHEIE, REZULTATE DIN ANALIZA DIAGNOSTICA ANTERIOARA, CE IMPUN 

DIRECTII DE ACTIUNE PRIORITARE 
 

• Redimensionarea lecţiei de limbă şi literatura română din perspectiva asigurării calităţii; 

 

• Formarea iniţială şi cea continuă a cadrelor didactice de specialitate, actualmente  inadecvate 

dezideratelor învăţământului modern; 

 

• Dificultăţi în implementarea platformei AEL, din cauza unei oferte de formare inconsistente, lipsită de 

aplicativitate în didactica disciplinei  şi datorită absenţei produselor software funcţionale; 

 

• Standardizarea şi  obiectivizarea evaluării; 

 

• Implicarea în derularea proiectelor, pe baza parteneriatelor educaţionale. 

 

 

 

PROGNOZA 

Priorităţi ale disciplinei 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

în  2015-2016 

 Asigurarea  calităţii  educaţiei  prin  reforma lecţiei,  prin  programe  de  studiu  şi  de  formare  

moderne; 
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 Aplicarea  standardelor  de  referinţă  şi  a  indicatorilor  de calitate pentru  toate  nivelurile  de  şcolaritate; 

 

 Perfecţionarea competenţelor profesionale prin programe eficiente  de  formare  continuă şi prin self-

management; 

 

 Formarea la profesori a abilităţilor de evaluare pentru examenele naţionale, în special pentru examenul de 

Bacalaureat; 

 
 Sprijinirea elevilor în atingerea  performanţelor şcolare, în dezvoltarea  complexă a personalităţii prin  parcursuri 

diferenţiate de învăţare şi prin  susţinerea  învăţării autonome. 

 

 

PRINCIPIILE GENERALE PROMOVATE ÎN MANAGEMENTUL DISCIPLINEI 
 

 Respectarea cu stricteţe a legalităţii în deciziile şi măsurile luate; 

 

 Încurajarea principialităţii, a transparenţei, a corectitudinii, a responsabilităţii şi a competenţei profesionale în 

toate planurile; 

 
 Promovarea spiritului  de echipă şi a implicării efective şi eficiente a Consiliului consultativ,a metodistilor,a 

profesorilor de specialitate,a elevilor,a reprezentanţilor instituţiilor şi comunităţii educaţionale în rezolvarea problemelor 

curente şi speciale.  

 

 

OBIECTIVELE GENERALE, SPECIFICE  ŞI ACŢIUNILE PROPUSE PENTRU 2015-2016 

 

1. ASIGURAREA CALITĂŢII OFERTEI EDUCAŢIONALE ŞI A PROCESULUI  INSTRUCTIV-EDUCATIV 

ÎN TOATE UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 adecvarea ofertei de instruire pentru limba şi literatura română la dezideratele asigurării calităţii (diagnoză şi 

prognoză în spiritul managementului calităţii); 

 
 asigurarea  aplicării curriculumului de specialitate şi aplicarea creativă, personalizată a programelor şcolare de 

specialitate pentru ciclurile de şcolaritate ale învăţământului  obligatoriu ; 

 

 asigurarea calităţii parcursurilor de instruire şi a demersurilor didactice, prin modernizarea strategiilor 

educaţionale, a metodelor de instruire şi a resurselor didactice; 

 

 elaborarea şi derularea planurilor de asigurare a calităţii în şcoli, a ofertei CDŞ şi a programelor de ameliorare şi  

performanţă, în domeniul disciplinei, la nivelul unităţilor şcolare; 

 

 elaborarea unor proceduri standardizate de monitorizare şi de evaluare a calităţii actului de proiectare didactică, 

precum şi a calităţii componentelor acţională şi evaluativă. 
 

2. CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA EDUCAŢIE A TUTUROR ELEVILOR ŞI SPORIREA RATEI 

SUCCESULUI ŞCOLAR LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 dezvoltarea competenţelor, a capacităţilor şi a aptitudinilor generale şi specifice prin susţinerea unui demers 

didactic diferenţiat, centrat pe elev; 

 

 promovarea sistematică a unor metode şi tehnici de studiu care, practicate în lecţii, să-i ofere elevului însuşirea 

unor stiluri eficiente de „a învăţa cum să înveţi “, de „a învăţa pentru a şti să faci” şi „a învăţa permanent “. 

 

 atragerea şi motivarea elevilor pentru studierea limbii şi literaturii române prin furnizarea unei oferte 

educaţionale curriculare şi extracurriculare în acord cu nevoile personale de instruire şi cu orizontul de aşteptare 
şi asigurarea participării tuturor elevilor la activităţile curriculare; 

 

 asigurarea unui învăţământ incluziv, a consilierii de specialitate pentru elevii cu nevoi speciale; 

 

 monitorizarea sprijinului acordat elevilor în atingerea performanţei şcolare la examenele naţionale; 

 

 stimularea elevilor capabili de performanţă  prin sprijinirea iniţiativelor de activitate cu grupe de olimpici; 

 

 facilitarea  accesului elevilor la resurse de învăţare variate, prin implicarea profesorilor şi a bibliotecarilor 

şcolari; 

 

3. ASIGURAREA  RESURSELOR NECESARE UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT COMPETITIV, COMPATIBIL CU 

SISTEMELE EUROPENE 

 

A. RESURSE UMANE 



 

83 
 

 sporirea performanţelor profesionale ale personalului didactic, prin cererea/oferta de formare a ISJ şi a Casei 

Corpului Didactic,mai ales în domeniul evaluării; 

 

 derularea  unor proiecte / activităţi de formare continuă la nivel regional / naţional - POCU; 

 

 eficientizarea activităţilor cercurilor metodice. 

 

 implicarea în construirea, la nivel naţional, a  unei oferte educaţionale de limba şi literatura română care îşi 
defineşte finalităţile în raport cu documentele Uniunii Europene; 

 colaborarea cu alţi  furnizori acreditaţi să deruleze programe de formare iniţială şi continuă (universităţi, ONG-

uri, asociaţii profesionale); 

 

 facilitarea accesului profesorilor de limba şi literatura română la programe naţionale şi internaţionale de 

formare continuă; 

 

 optimizarea managementului informaţiei, prin realizarea unei baze de date care să asigure accesul 

profesorilor de limba şi literatura română la resurse bibliografice şi media pentru încurajarea self-managementului, pe 

www. isjbn. ro; 

 
 popularizarea bunelor practici şi evidenţierea cadrelor didactice cu performanţe sau a celor pensionate, 

prin mass-media / în cadrul unor festivităţi. 

 

b. RESURSE MATERIALE 
 

 amenajarea şi dotarea cabinetelor de specialitate cu mijloace şi instrumente de lucru specifice; 

 

 asigurarea manualelor şi a auxiliarelor prin prezentarea ofertei  editurilor; 

 

 cuprinderea, în planurile de dezvoltare a unităţilor de învăţământ,  a unui program privind achiziţia de cărţi 

şi publicaţii, inclusiv pe baza veniturilor proprii; 

 
 abilitarea bibliotecarilor  în vederea utilizării echipamentelor de instruire electronică bazată pe cod de bare; 

 

 achiziţionarea de software didactic specific disciplinei 

 

4. ORIENTAREA INSPECŢIEI DE SPECIALITATE SPRE ASIGURAREA, CONTROLUL ŞI 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII 
 

 trecerea de la controlul nivelului de atingere a standardelor  la controlul pentru asigurarea şi îmbunătăţirea 

calităţii, în vederea realizării unui învăţământ care înregistrează plusvaloare şi performanţe  la nivel instituţional; 

 

 stabilirea unor obiective clare şi a unor standarde cuantificabile de evaluare, adecvate scopurilor şi finalităţilor 
predării-învăţării-evaluării la  disciplina limba şi literatura română, în acord cu cele opt principii de calitate: 

Managementul calităţii,  Responsabilităţile  managementului, Managementul resurselor, Proiectare şi dezvoltare,  

Predare şi învăţare, Evaluare şi certificare, Măsură şi analiză, Îmbunătăţire. 

 

 optimizarea instrumentelor de evaluare a progresului şcolar, în cele trei domenii pe care este structurat studiul 

limbii şi al literaturii române; 

 

 monitorizarea proceselor şi a rezultatelor actului educaţional la disciplina  de specialitate şi furnizarea unui 

feedback calificat, prin care se măsoară calitatea ofertei de educaţie şi de formare profesională şi se propun  programe  de 

menţinere/îmbunătăţire; 

 
 urmărirea  eficienţei activităţilor metodice. 

  

 asigurarea consilierii prin inspecţie. 

 

5. CREŞTEREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE PENTRU ELABORAREA ŞI GESTIONAREA 

PROIECTELOR, DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR EDUCAŢIONALE  CU AUTORITĂŢILE 

CENTRALE, LOCALE, CU   ONG-URILE, CU ASOCIAŢIILE ŞI INSTITUŢIILE DE CULTURĂ ŞI DE 

ARTĂ, CU MASS-MEDIA 
 încurajarea iniţiativelor de promovare a deschiderii  către comunitate prin proiecte susţinute de 

profesorii de limba română, prin aportul mass-media; 

 încheierea parteneriatelor în vederea derulării  proiectelor specifice disciplinei – judeţene  şi 

naţionale; 
  atragerea sponsorilor în susţinerea  activităţilor de proiect; 

 promovarea lucrului în echipă; 

 sprijinirea  dezvoltării personale a elevilor prin oferta activităţilor extracurriculare şi 

implicarea în  derularea programelor de nivel naţional şi regional care au ca grup-ţintă elevi capabili de performanţă: 
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 realizarea unei culturi organizaţionale de tip reţea, la nivelul ISJ şi la nivel naţional , prin 

colaborarea cu inspectorii de specialitate din alte judeţe; 

 îmbunătăţirea fluxului informaţional intra şi inter- instituţional. 

  

 

MATEMATICĂ 
 

I. STATISTICA PRIVIND INSPECŢIA ŞCOLARĂ  

 

Tipul inspecţiei Nr. unităţi şcolare inspectate/nr. cadre 

didactice inspectate 

Calificative acordate/Note 

 

FB 10 B 9 S 

8 

NS 

7 

RODIS 7 19 18 1 0 0 

INSPECŢII SPECIALE 

grad I 

 

- 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

grad II - 3 3 0 0 0 

definitivat - 7 6 1 0 0 

INSPECŢII DE SPECIALITATE 

grad I 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

grad II  2 2 0 0 0 

INSPECŢII TEMATICE  7 0 0 0 0 

MONITORIZĂRI "Evaluare 

Naţională" 

 

6 

 

21 

 

19 

 

1 

 

0 

 

0 

MONITORIZĂRI 

BACALAUREAT 

 

3 

 

14 

 

14 

 

0 

 

0 

 

0 

ASIGURAREA CALITĂŢII  

- 

 

- 

- - - - 

 

             

 II. DIAGNOZA PROCESULUI  EDUCAŢIONAL 
 

1. 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; 
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 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. 

   

 

 

 

2. Încadrarea cu personal didactic (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 

15 39 32 147 146 87 195 37 

 

3.Acţiuni de monitorizare, îndrumare şi control 

 

 Pentru atingerea obiectivelor s-au derulat acţiuni de îndrumare, evaluare şi control  concretizate în : 

 a) Consfătuire judeţeană în cadrul căreia au fost diseminate informaţii de actualitate primite la Consfătuirea 

Naţională a inspectorilor de matematică. 

 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). 

 b) Constituirea consiliului  consultativ pentru disciplina matematică, stabilirea tematicii  pentru anul şcolar 

2014-2015, a atribuţiilor fiecărui membru, a termenelor de realizare şi repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare 

membru. 

 

A. Calitatea activităţii de predare-învăţare 
 

A.1 Calitatea demersului didactic şi a activităţilor de învăţare observate: 

 

               Inspecţiile şcolare au urmărit în anul şcolar 2014-2015 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  2014-

2015 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: 

 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. 

          Unităţile şcolare inspectate au fost: Şcoala Gimnazială Tichileşti, Liceul Tehnologic "A. Saligny", ,Şcoala 

Gimnazială "Nedelcu Chercea", Liceul teoretic  "Panait Cerna", Şcoala Gimnazială “Fănuş Neagu” , Şcoala Gimnazială 

Gradiştea, Liceul Tehnologic "Gh. K. Constantinescu", Şcoala Gimnazială “A. Puşkin”.  
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           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: 

 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.  

            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. 

              

             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 2014-2015; 

 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. 

            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 
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dorinţa reală a colectivelor din şcolile inspectate de a îmbunătăţi prestaţia educaţională a unităţilor respective, probată 

prin aplicarea măsurilor consemnate în planul prezentat.  

 

A.2 Impactul inspecţiei şcolare - respectarea recomandărilor formulate: 

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. 

 

B .Evaluarea internă şi externă 

B.1 Evaluarea internă 

          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 2014, astfel încât elevii 

să fie familiarizaţi cu structura acestuia. 

În perioada 01.02 - 03.06.2015 au avut loc 2 simulari ale probei la matematică pentru examenul de "Evaluare Naţională", 

2015.  

                   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", 2015, proba de matematică. 

 

 

 

 

REZULTATE SIMULARE ETAPA II, BACALAUREAT, 24 februarie 2015 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 
Disciplina 

Nr. 

elevi 

înscrişi  

Nr. elevi 

prezenţi 

Rezultate 

< 

5.00 

5.00 

- 

5.99 

6.00 

- 

6.99 

7.00 

- 

7.99 

8.00 

- 

8.99 

9.00 

- 

9.99 

10 
% note 

≥ 5.00 

1 

Inspectoratul 

Şcolar 

Judeţean 

Matematic

ă 

1601 1333 525 231 151 125 144 122 25 60,61% 

 

B.2 Evaluarea externă 

 

REZULTATE SIMULARE ETAPA I, EVALUAREA NAŢIONALĂ, 8-10 decembrie 2014 

             

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 
Disciplina 

Nr. elevi 

înscrişi  

Nr. elevi 

prezenţi 

Rezultate 

< 5.00 
5.00 - 

5.99 

6.00 - 

6.99 

7.00 - 

7.99 

8.00 - 

8.99 

9.00 - 

9.99 
10 % note ≥ 5.00 

1 
Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 

Matematică 1822 1678 975 309 132 128 82 28 34 41.89% 

 

 

REZULTATE SIMULARE ETAPA II, EVALUAREA NAŢIONALĂ, 24 februarie 2015 

             

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 
Disciplina 

Nr. elevi 

înscrişi  

Nr. elevi 

prezenţi 

Rezultate 

< 

5.00 

5.00 - 

5.99 

6.00 - 

6.99 

7.00 - 

7.99 

8.00 - 

8.99 

9.00 - 

9.99 
10 

% note ≥ 

5.00 

1 
Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 
Matematică 2914 2708 1360 546 256 241 183 110 12 49.77% 

REZULTATE EVALUAREA NAŢIONALĂ  iunie 2015 
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C. Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi internationale 

Nr. 

crt. 

Concursul Adresat 

claselor 

Organizat 

de 

Dimensiune⁴ Nr. judete 

participante⁵ 
Nr. 

participanti⁶ 
       

      cls a V-a cls a 

VI-a 

cls 

a 

VII-

a 

cls a 

VIII-

a 

cls 

a 

IX-

a 

cls 

a 

X-

a 

cls 

a 

XI-

a 

cls 

a 

XII-

a 

Total 

1. Victor 
Valcovici 

7-10 CNNB 
Braila 

interjudetean 4   18 23 15 8   64 

2. Victor 
Valcovici 

Junior 

5-6 CNNB 
Braila 

interjudetean 2 28 25       53 

3. Concursul 10 

pentru 10 

4-6 Sc gimn. 

Mihu 

Dragomir 

judetean  87 67       154 

4 Rural Math 5-8 Sc. Gimn. 

Surdila 

Gaiseanca 

interjudetean  69 44 52 56     204 

5 Dan 

Barbilian 

5-8 Sc. Gimn. 

Galbenu 

interjudetean 2 38 27 36 28     129 

6 Pitagora 5-8 Sc. Gimn. 

Movila 

Miresii 

judetean  21 24 18 19     82 

 

Concursul interjudeţean de matematică „Cristian Calude”- Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi 

 

REZULTATE OBŢINUTE: 

 

Nr 
crt. 

Nume şi prenume elev Clasa Şcoala de provenienţă Premiul  
obţinut 

Profesor 
îndrumător 

1. Moise Gabriel 

 

a IX-a Colegiul National 

"Nicolae Bălcescu" 

 

Premiul II 

 

Danielescu 

Iulian 

 

2. Tatomir Alex 

 

a IX-a Colegiul National 

"Nicolae Bălcescu" 

 

Menţiune Danielescu 

Iulian 

 

3. Grecu Cristian Stelian 

 

a IX-a Colegiul Naţional 

"Gh.M.Murgoci" 

Menţiune Covaci  

Daniela 

4. Preda Corina Andreea 

 

a V-a Colegiul National 

"Nicolae Bălcescu" Premiul II 

Botea Viorel 

             

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 
Disciplina 

Nr. 

elevi 

înscrişi  

Nr. elevi 

prezenţi 

Rezultate 

< 

5.00 

5.00 

- 

5.99 

6.00 

- 

6.99 

7.00 

- 

7.99 

8.00 

- 

8.99 

9.00 

- 

9.99 

10 
% note 

≥ 5.00 

1 

Inspectoratul 

Şcolar 

Judeţean 

Matematică 

2076 2046 239 325 287 314 338 436 107 88,32% 

REZULTATE  BACALAUREAT iunie 2015 

             

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 
Disciplina 

Nr. 

elevi 

înscrişi  

Nr. elevi 

prezenţi 

Rezultate 

< 

5.00 

5.00 

- 

5.99 

6.00 

- 

6.99 

7.00 

- 

7.99 

8.00 

- 

8.99 

9.00 

- 

9.99 

10 

% 

note 

≥ 

5.00 

1 
Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 

Matematică 1282 1265 125 199 139 196 241 328 37 90% 
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5 Ignat Marius 

 

a VIII-a Colegiul Naţional 

"N. Bălcescu" 

Menţiune Botea Viorel 

6. Potecă Rares Stefan 

 

a VII-a Colegiul Naţional 

"N. Bălcescu" 

Menţiune Botea Viorel 

7. Urse Andreas Carol 

 

a VII-a Colegiul Naţional 

"Gh.M.Murgoci" 

Menţiune Covaci  

Daniela 

8. Câineanu Andrei a VI-a Colegiul Naţional 

"N. Bălcescu" 

Menţiune Botea Viorel 

9. Mateiu Adriana Patricia 

 

a X-a Colegiul Naţional 

"N. Bălcescu" 

Menţiune Danielescu 

Iulian 

 

10. Popa Andreea Maria 

 

a-XII-a Colegiul Naţional 

"N. Bălcescu" 

Menţiune Botea Viorel 

  

Rezultatele elevilor braileni la Olimpiada de Matematica -faza natională 

 

1.Popescu Maria cls.VII   Bronz la SSMR, Şc.Gim.F.Neagu  prof.Damian Marius 

2.Lipan Dragos cls. VIII  Argint la SSMR, Şc.Gim.F.Neagu  prof.Damian Marius 

3.Moise Gabriel cls. VII  11p Bronz CNNB prof.Danielescu Iulian  

 

III. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE  

În  anul şcolar 2014-2015 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 2014-2015 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 / 2014-2015  

1. Activitatea pe module: 

      

GIMNAZIU 

 a) Modulul "PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ" 

21 noiembrie 2014, ora 15:00, Şcoala Gimnazială ,,G.Coşbuc“ 

           Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 

      Tema: " Consideraţii metodice privind subiectele de la examenele de titularizare şi definitivat 2014" 

"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" 

          21 noiembrie 2014, ora 15:00, Şcoala Gimnazială "V.Alecsandri" 

          Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 

     Tema: " Teste de tip SAT comparativ cu Evaluarea Naţională " 

         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" 

 21 noiembrie 2014, ora 15:00, Liceul Pedagogic ,, D. P. Perpessicius“             

  Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 

             Tema: 1." Consideraţii metodice privind subiectele de la examenele de titularizare şi    definitivat 2014" 

                       2.”Matematica de la abstract la practic” 

          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" 

21 noiembrie 2014, ora 15:00, Liceul Teoretic “Mihail Sebastian” 

            Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 
          Tema:  "Studiul matematicii prin aplicaţii practice .Tematici de opţionale ." 

          Responsabili: prof. Murea Roxandra, Liceul Teoretic “Panait Cerna” 

                              prof. Covaci Daniela, Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" 

 GIMNAZIU  + LICEU 

 

    c) Modulul "OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE" 

    21 noiembrie 2014, ora 15:00, Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" 

          Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 
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    Tema: 1. "Demonstrarea coliniarităţii utilizând noţiunea de arie"-Gimnaziu 

2.”Convexitatea funcţiilor în rezolvarea unor inegalităţi”- Liceu 

   Responsabili: prof. Nicolae Cătălin Stănică, Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”-gimnaziu 

          prof. Botea Viorel, Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu”-liceu 

 

 

 

 
 

 

 

CERCURI   PEDAGOGICE   MATEMATICĂ - SEMESTRUL II / 2014-2015 

 

1. Concursul Judeţean de Matematică şi Ştiinţe "10 pentru 10", martie 2015,Şcoala cu clase I-VIII “Mihu Dragomir", 

Brăila, Participă elevii claselor IV- V din judeţul Brăila 

2. Olimpiada de Matematică, etapa judeţeană, 14 martie 2015 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”,Brăila, pentru elevii din 

clasele VII-XII calificaţi în urma etapei locale,la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” pentru elevii din clasele V-

VI,calificaţi la etapa locală.            

3. Concursul Naţional de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici” (etapa judeţeană), 14 martie 2015, Liceul Tehnologic 
„C.D. Nenitescu”, Brăila, Participă elevii claselor IX-XII (profil M2), calificaţi la etapa locală.  

5. Concursul Interjudeţean de Matematică “Victor Vâlcovici”, ediţia a XXI – a, 24-26  mai 2015 Colegiul Naţional 

"Nicolae Bălcescu", Brăila, Participă elevii claselor IV-VIII şi IX-XII(M1) din judeţul Brăila şi judeţele invitate. 

6. Concursul Interjudeţean "Olimpiada Satelor din sud-est", 21 martie 2015.Participă elevii din mediul rural din judeţul 

Brăila. Regulamentul de organizare al concursului va fi postat pe server-ul ftp://ftp1.isjbraila.ro. 

7.Concurs Interjudeţean de Matematică RURAL MATH , Şcoala Gimnazială Surdila Greci  

8.Concurs Judeţean de Matematică “ALPHA MATH”, Liceul “Matei Basarab”Măxineni 1.06.2014 

9.Concurs Interjudeţean de Matematică Dan Barbilian , Şcoala Gimnazială Galbenu 

10.Activitatea pe module 

 

GIMNAZIU 

 a) Modulul "PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ" 
           24 aprilie 2015, ora 15:00, Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă “ 

           Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 

      Tema: 1."Probleme cu caracter aplicativ în geometrie " 

                2.Analiza rezultatelor la simulările la E.N.date în anul şcolar 2014-2015 

         Responsabili: prof. Popa Octavia, Şcoala Gimnazială ,,Mihu Dragomir“                             

                              prof. Dincă Nicoleta, Şcoala Gimnazială Tichileşti 

    b) Modulul "EVALUARE ŞI INFORMARE ŞTIINŢIFICĂ" 

          24 aprilie 2015, ora 15:00, Şcoala Gimnazială "A.I.Cuza" 

          Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 

        Tema: 1."Aplicatibilitatea capitolului rapoarte şi procente în economie " 

         2.  Analiza rezultatelor la simulările la E.N.date în anul şcolar 2014-2015 
         Responsabili: prof. Valea Aurora, Şcoala Gimnazială "I. L. Caragiale" 

                        prof. Milea Georgeta, Şcoala Gimnazială "Aurel Vlaicu" 

 

LICEU 

         a) Modulul "PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ" 

 24 aprilie 2015, ora 15:00, Liceul Tehnologic „Gh. K. Constantinescu“ 

             Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 

             Tema: " " 

2.Analiza rezultatelor la simulările la Bacalaureat date în anul şcolar 2014-2015 

          Responsabili: prof. Teodorescu Mădălina, Liceul Pedagogic ,, D. P. Perpessicius“  

                          prof. Frâncu Nicolae, Liceul Tehnologic „Gh. K. Constantinescu“ 
            b) Modulul "EVALUARE ŞI INFORMARE ŞTIINŢIFICĂ" 

24 aprilie 2015, ora 15:00, Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" 

            Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 

          Tema:  "" 

2.Analiza rezultatelor la simulările la Bacalaureat date în anul şcolar 2014-2015 

          Responsabili: prof. Murea Roxandra, Liceul Teoretic “Panait Cerna” 

                                prof. Covaci Daniela, Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" 

 GIMNAZIU  + LICEU 

    c) Modulul "OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE" 

    24 aprilie 2015, ora 15:00, Şcoala Gimnazială “Fănuş Neagu”          

 Participă toţi profesorii înscrişi la acest modul. 

    Tema: "Remarci privind subiectele propuse la Olimpiada de matematică în anul şcolar 2014-2015" 
   Responsabili: prof. Nicolae Cătălin Stănică, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” 

          prof. Botea Viorel, Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu” 

 

IV.  PROIECTE, PROGRAME, CONFERINŢE, OLIMPIADE 

ftp://ftp1.isjbraila.ro/
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- Concursul interjudeþean de matematicã „ 10 pentru 10” – ªcoala cu clasele I-VIII „Mihu Dragomir”; 

- Concursul interjudeþean de matematicã "Victor Vâlcovici"; 

- Concursurile judeþene : "Epsilon", "Rural Math", " ALPHA MATH", “Pitagora”;   

- Concursul interjudeþean de matematicã „Olimpiada Satelor din sud-est”                     

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ALTE ACTIVITĂŢI CONFORM FIŞEI POSTULUI 

 

1. 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 7 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 . 

Etapa judeţeană s-a desfăşurat sâmbătă 14 martie 2014 la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”,Brăila, pentru elevii din 

clasele VII-XII calificaţi în urma etapei locale,la Şcoala Gimnazială „Mihu Dragomir” pentru elevii din clasele V-VI, la  

iar pentru  Concursul Naţional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” la Liceul Tehnologic „C. D. Nenitescu”. 

 

Activitatea de performanţă a vizat pregătirea elevilor pentru Olimpiadele şcolare la matematică. Rezultatele acestei 

activităţi s-au făcut resimţite în premiile şi menţiunile obţinute de elevii judeţului Brăila la concursurile şcolare 

interjudeţene de matematică 

 

2. ORGANIZAREA EVALUĂRII NAŢIONALE, 2015 

              "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 24.06.2015. 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.  

 

3. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR  DE PREGĂTIRE PENTRU  EVALUAREA NAŢIONALĂ 

Despre examenul "Evaluare Naţională"- 2015 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"- 2015 la matematică, 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 2014-2015, 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 2014, astfel încât elevii 

să fie familiarizaţi cu structura acestuia. 

În perioada 01.02 - 03.06.2015 au avut loc 2 simulari ale probei la matematică pentru examenul de "Evaluare Naţională", 

2015.  

                   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", 2015, proba de matematică. 

 

4. ORGANIZAREA BACALAUREATULUI 

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 
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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 7 centre de examen şi 2 centre de 

evaluare.Pentru sesiunea august -septembrie 2015 s-au organizat 2 centre de examen şi un centru de evaluare 

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 la Evaluarea 

Naţională. 

 

      

 

 

 

 

 

    VI.      ANALIZA SWOT a stării disciplinei 

Puncte tari Puncte slabe 

-  Distribuirea la timp a notelor, ordinelor şi metodologiilor 

M.E.C.T.S.;   

 - 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.C.T.S.; 

- 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.C.T.S. (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 

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; 

 -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 
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            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","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”, 

-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. 

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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- Colegiul Economic “Ion Ghica”. 

Implicarea unui mare număr de cadre didactice în organizarea şi desfăşurarea concursurilor locale de matematică. 

 

Priorităţi ale disciplinei  pentru anul şcolar 2015 – 2016 şi resurse necesare pentru realizarea priorităţilor 

identificate. 

         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 

crt  

Disciplina TOTAL :   340 

TITULARI  SUPLINITORI 

CALIFICAŢI  

SUPLINITORI  

NECALIFICAŢI 

PENSIONARI   

1 Limba  

franceză 

99 31 1 5 136 

2 Limba 

engleză 

127 41 1 6 175 

3 Limba  

germană 

7 1 - 3 11 

4 Limba rusă 1 - - 2 3 

2. Date statistice privind încadrarea la Discipline din aria curriculară „LIMBI MODERNE”  

Limba  engleză 

Nr. cadre didactice Nr. norme  didactice 

Titulari 127 Titulari 128,47 

Suplinitori calificaţi 41 Suplinitori calificaţi 36,92 

Suplinitori necalificaţi 1 Suplinitori necalificaţi 1,22 

Plata cu ora/cumul 6 Plata cu ora/cumul 2,51 

Total  175 Total  169,12 

Limba  germană 

Nr. cadre didactice Nr. norme  didactice 

Titulari 7 Titulari 7,41 

Suplinitori calificaţi 1 Suplinitori calificaţi 1 

Suplinitori necalificaţi - Suplinitori necalificaţi - 

Plata cu ora/cumul 3 Plata cu ora/cumul 1,77 

Total  11  10,18 

Limba franceză 

Nr. cadre didactice Nr. norme  didactice 

Titulari 99 Titulari 99,94 

Suplinitori calificaţi 31 Suplinitori calificaţi 31,10 

Suplinitori necalificaţi 1 Suplinitori necalificaţi 1,2 

Plata cu ora/cumul 5 Plata cu ora/cumul 26,69 

Total  136 Total  158,93 

Limba  rusă 

Nr. cadre didactice Nr. norme  didactice 

Titulari 1 Titulari 0,88 

Suplinitori calificaţi - Suplinitori calificaţi - 

Suplinitori necalificaţi - Suplinitori necalificaţi - 

Plata cu ora/cumul 2 Plata cu ora/cumul 0,22 

Total  3 Total  1,1 

3.Clase  cu predare  Intensiv  anul şcolar  2014 -2015  

Situaţia centralizată a claselor cu regim de predare intensiv si bilingv a unei limbi de circulaţie internaţională în  

anul şcolar 2014-2015 

Jude

t 
Limba 

PROFIL 

                                                                                       INTENSIV BILINGV 

a V-a a VI –a aVII-a a VIII-a a IX-a a X-a a  XI-a a XII-a a IX-a a X-a a XI-a a XII-a 
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Lb. 

englez

a 

5 
12

8 
7 

18

7 
3 77 3 59 5 

14

8 
6 

12

1 
5 

13

8 
6 

14

9 
4 

11

6 
4 

10

6 
3 88 3 90 

 

Lb. 

francez

a 

- - - - - - - - - - 1 16 - - 1 16 - - - - - - - - 

 

Lb. 

german

a 

- - - - - - - - - - 1 15 - - - - - - - - - - - - 

 

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.  DUMITRIU ANA MARIA I Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă” 

4.  OPRESCU  DANA I Colegiul Naţional  „G.M.Murgoci” 

5.  MOCANU ROMEO I Colegiul Naţional  „G.M.Murgoci” 

6.  MARALOIU POMPILIA I Colegiul Economic  „Ion Ghica” 

7.  MOCANU  LUMINIŢA I Colegiul Naţional  „N.Bălcescu” 

8.  CIUREA MONICA CLAUDIA I Colegiul Naţional  „N.Bălcescu” 

9.  ATANASIU VIRGIL I Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” 

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.  DUMITRU MIRELA CAMELIA I  Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă” 

Limba  rusă 

Nr  crt Numele şi prenumele Grad did. Unitatea  şcolară 

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 

Crăciun Mariana Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci” I 

Gheţu Paula Claudia Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila I 

Ciurea  Monica Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila I 
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Piron Dana Liceul Pedagogic “D.P.Perpessicius” I 

                                 Limba  germană 

Numele şi prenumele Unitatea şcolară Gr   did  

Badea Tatiana  Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci” I 

                               Limba  franceză 

1 Spiridon Mircia Colegiul National ”Nicolae Bălcescu”   

2 Grama Vasilica Şcoala Gimnazială “D     .Cantemir” 

3 Zlăvog Ioana Scoala Gimnazială “Mihu Dragomir” 

4 Petre  Daniela Sc Gimn.,,AL.I.CUZA’’ 

5 Gheorghiu Eleonora Liceul pedagogic ”D.P.Perpessicius”, Brăila 

6 ColescuAlina Colegiul Naţional  ,,A.Aslan,, 

7 Ichim  Georgiana Liceul Teoretic “Mihail Sebastian” Brăila 

8 Dumitru Mirela Camelia  Şc Gimn.” I. Băncilă” 

9 Drâmbu Steluţa Colegiul National ”Nicolae Bălcescu”   

10 Tudorache Luminiţa Şcoala Gimnazială “M.Eminescu” 

 

 

Limba  rusă 

Nr crt   Numele  şi prenumele Unitatea  Şcolară 

1 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 

76 7 1 5 10 7 14 17 4 note  de  

9 

11 

2 Limba  

franceză 

54 4 2 3 5 9 10 11 4 6 

3 Limba  

germană 

1    1   - - - 

4 Limba  rusă - - - -- - - - - - - 

 

În cadrul inspecţiilor   au fost  urmărite următoarele aspecte :     

          1. Aspecte generale ale curriculumului:  

                  -       organizarea instruirii pe baza competenţelor; 

1. utilizarea raţională a conţinuturilor pentru atingerea competenţelor vizate; 

2. proiectarea instruirii – macroproiectare şi microproiectare (pe unităţi de învăţare); 

3. construirea sistemelor şi instrumentelor eficiente de evaluare; 

4. 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 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, etc. 

        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; 
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- 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 2014-2015, 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; 

9. implicarea unui  număr destul de mare  de  cadre  didactice la  olimpiadele  de  limbi straine  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; 
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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 motivare în ceea ce  priveşte examenul  de  bacalaureat, respectiv  înscrierea  la  

examenul  pentru obţinerea  certificatelor  interna;ionale DELF şi  DALF, Cambridge, Ielts, etc) 

-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.  Lipan Anca Florina  a  organizat  în parteneriat  cu Editura Ochian-Pearson, casa Corpului 

Didacti Braila si Inspectoratul Scolar Judetean Braila , in 27 mai  2015  seminarul “Utilizarea metodelor digitale in 

predarea limbii engleze la clasa”din cadrul proiectului POSDRU 62665 , în urma  căruia  profesorii  participanţi au  
primit  adeverinţe de  participare.  

In vederea constituirii la Braila a unui centru de desfasurare a examenelor internationale DELF si DALF, a avut loc o 

intalnire intre repreznetanti ai Institului Francez si Minister si inspectorul de limbi moderne unde s-au pus bazele unui 

acord de parteneriat intre institutii.  

Inspectorul şcolar, prof. Lipan Anca Florina, împreună cu prof. Oprescu dana, C.N. “GH. M. Murgoci” au participat la 

grupul de lucru organizat la nivel naţional pentru formarea evaluatorilor la etapa naţională a Olimpiadei de Limba 

Engleză. 

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; 

- Comunicarea deficienta 

-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 

judeţean prin consfătuiri şi cercuri pedagogice. Consfătuirile au fost organizate după participarea la Consfătuirile 

naţionale pe discipline de la Calimanesti, septembrie 2014. Cercurile pedagogice s-au desfăşurat conform programarii  şi 

tematicii anunţate. Tematica activităţilor a vizat: 



 

99 
 

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- 10.07-2015,  s –au organizat  cursuri de  instruire în vederea  susţinerii examenlor  de 

Titularizare şi Definitivat pentru  profesorii care  predau  limba  franceză  şi  limba  engleză  

 Participare  numeroasă  a  cadrelor didactice  la   cursurilor  de  formare.  

 

 

 

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, germană 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 ISJ prin CCD  

 

Cercurile  Pedagogice  

LIMBA ENGLEZĂ  

 

Cerc nr.1  

18 ianuarie 2014, ora 9.30  

Scoala Gimnazială ”Ion Creangă” Brăila  

1. Under the spell of Halloween(jokes, riddles, quiz, scrambled words – activităţi filmate  
-prof. gr. II Corina Ciocîrlan  

2.Developing speaking: learning English through games (referat, activităţi filmate)  
-prof. gr. did I. Violeta Elena Ionescu  

3.Do not judge me by stereotypes – International Youth Exchange 2013 (prezentarea programului la care au 

participat în Polonia, în decembrie 2013, prof. gr did II Elena Răducanu şi prof. def. Anca Ioana Bălan ) 

Responsabili cerc:  

 prof. gr. I Ene Magdalena, Colegiul Tehnic ”Ed. Nicolau” Brăila  
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-prof. gr. did. I Crăciun Mariana, Colegiul National ”Gh. M. Murgoci” Brăila  

Moderator: Inspector şcolar prof. Anca Florina Lipan, gr did. I 

 

Cercul nr. 2  

17 ianuarie 2015, Sc gim. "N. Chercea" 

1. The differentiated classroom. Teaching for all learners. 

Prof. def. Iuliana Onosa 

2. Personal development – workshop 

Prof. gr. did. I Anca Florina Lipan 

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: prof. gr. I Mocanu Mădălina, Liceul de Arte ”H. Darclee” Brăila 
 

 

Cerc pedagogic - Nivel LICEAL LIMBA ENGLEZĂ  

Limba engleză (liceu) 

21 noiembrie 2014, ora 15.00, Liceul cu Program Sportiv  

1.”Modern teaching methods” - workshop  

prof. def. Georgiana Lazăr Petrescu  

2. What makes us really good teachers? – workshop 

Prof. gr. did. II, Bogan Munteanu 

3. Personal development – workshop 

Prof. gr. did. I Anca Florina Lipan 

4. One text, several ways of teaching - workshop 

Prof. def. Iulia Albu 

Responsabili cerc: 

-Prof. Luminiţa Mocanu gr. did I, Col. Naţ .”N Bălcescu “ 

-Prof. Romeo Mocanu gr did. I, Col. Naţ” Gh. M. Murgoci“ 

Moderator: prof. Romeo Mocanu gr did. I, Col. Naţ” Gh. M. Murgoci“ 

 

 LIMBA ENGLEZĂ – OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 

 22-28 februarie 2014, Olimpiada de Limba engleză, Faza Judeţeană, Colegiul Naţional “Gh. M. Murgoci”, 

organizatori: prof. prof. Monica Claudia Ciurea, Col. Naţional „N. Bălcescu”, Prof. Crăciun Mariana, C. N. 

„Gh. Munteanu Murgoci”, Prof. Oprescu Dana, C. N. „Gh. Munteanu Murgoci”, Prof. Piron Dana, Lic. 

Pedagogic „D. P. Perpessicius”.. Participă toate unităţile şcolare din municipiul şi judeţul Brăila.  

 Decembrie 2014  - ianuarie 2015, etapele locală si judeteană a Concursului naţional de Public Speaking. 

Organizatori: prof. Prof. Oprescu Dana, C. N. „Gh. Munteanu Murgoci”, prof Stroe Olguţa, C. N. „Gh. 

Munteanu Murgoci”, Inspector limbi moderne, prof. Lipan Anca Florina. Participă toate unităţile şcolare din 

municipiul şi judeţul Brăila.  

 29 mai 2015, Consursul de verificare a cunostintelor ligvistice de comunicare intr-o limbă de circulaţie 

internaţională pentru admiterea in clasele cu predare în regim bilingv. Organizatori: prof. Prof. Oprescu Dana, 
C. N. „Gh. Munteanu Murgoci”, prof Stroe Olguţa, C. N. „Gh. Munteanu Murgoci”, prof. Mocanu Mădălina, 

Liceul de Arte „H. Darclee”, Inspector limbi moderne, prof. Lipan Anca Florina 

 

LIMBA GERMANĂ  

Limba germană modernă (gimnaziu şi liceu)  

24 octombrie 2014, ora 14.30, Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" Brăila 

1.Conferinţa Asociaţiei profesorilor de limba germană, Braşov 2014;  

 

Comunicări de la consfătuirea naţională de limba germană modernă. 

 

Responsabil de activitate: prof. grad I, Maria Oţelea 

 

Moderator: prof. dr. Carmen Pîrlog 

 

12 decembrie 2014, ora 16.00, Colegiul Naţional "Ana Aslan" Brăila 

 

Crăciunul şi Anul Nou - Obiceiuri şi tradiţii specifice în ţările germanofone; 

 

Responsabil de activitate: prof. def. Eugenia Coman  

 

LIMBA GERMANĂ – OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 

 12 martie 2015, Olimpiada de Limba Germană, Colegiul Naţional N.Bălcescu, profesori organizatori Pîrlog 
Carmen, prof. Coman Eugenia, Liceul Teoretic „N. Iorga”, prof. Feurich Marianne, Col. Naţional „N. 

Bălcescu”, prof. Badea Tatiana, Col. Naţional „Gh. M. Murgoci” ,prof. Cristescu Florentina, Liceul Teoretic 

„N. Iorga”, prof. Feurich Marianne, Col. Naţional „N. Bălcescu 

LIMBA RUSĂ  

Limba rusă modernă (gimnaziu şi liceu)  
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05.12.2014, ora 13, Sc.  Gim “Al. S. Puskin” 

1.Eseu ştiinţifico-metodic "Tradiţie şi modernitate în predarea limbii ruse"  

2.Program muzical, poetic şi coregrafic "Suntem slavii acestui pământ" 
Responsabil activitate: coordonator prof. Mihai Chirsanov 

  

LIMBA RUSĂ – OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 

 13 martie 2014, Olimpiada de Limba Rusă Faza Judeţeană, Şcoala Gimnazială A.S.Puşkin, organizatori : 

Prof. Oprea Adrian, Sc. Gimn.. „Al. S. Puskin”, Prof. Plopeanu Petrica, Liceul teoretic „P. Cerna”.  Participă 
toate unităţile şcolare din municipiul şi judeţul Brăila.  

 

 

 

 

 

 

Cerc pedagogic  - LIMBA FRANCEZĂ  

14 noiembrie 2014 la ora 14,  Colegiul Tehnic "C. D. Neniţescu" 

1. L'integration des TICE dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage du FLE. Les images comme outil 

d'enseignement 

prof. def. Alina Elena Giurgiu  

Limba franceză (gimnaziu) 

22 noiembrie ora 10, Sc. Gim C.S. Aldea 

1. Lectie filmata clasa a-V- a-  Animarea orelor de limba franceza prin joc” 

prof. def. Habara Mihaela Rodica 

2. Atelier practic -- jocuri didactice.  

Atelier practic -Fise cu jocuri didactice.  

prof. gr. did. II Grama Vasilica- Scoala Gimnaziala ”M. Sadoveanu” 

3. “Rolul si imprortanta jocului didactic in cadrul  orelor  de limba franceza” – referat 

prof. Grama Vasilica- Scoala Gimnaziala ”M. Sadoveanu” 

4.”Aplicarea candidaturii la cursuri de formare pe tot parcursul vietii ” 

prof. def. Paparus Elena - Scoala  Gimanaziala ”C.S.Aldea”- 

5. Dezbatere pe tema materialelor si resureor folosite la clasele mici. 

prof. Marin Iuliana -  

 

LIMBA FRANCEZĂ – OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 

 7-14 martie 2015 Olimpiada de Limba Franceză Faza Judeţeană, Liceul Pedagogic, prof. organizatori: prof. 

Mircioi Sorin, informatician Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”, Prof. Gheorghiu Eleonora, Lic. Pedagogic 

„D. P. Perpessicius”, Prof. Leu Georgiana, Lic. Pedagogic „D. P. Perpessicius”, Prof. Stupariu Ionica , Liceul 

Teoretic „N. Iorga”, Prof. Dumitru Mirela, Sc Gimn. „I. Bancila”.  Participă toate unităţile şcolare din 

municipiul şi judeţul Brăila.  

 20 martie 2015, 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 2015  - sesiunea  iunie – iulie  

Nr  

crt 

Disciplina  Tipul  de  

examinare 

Nivel  Nr  de  

candidaţii 

1 LIMBA  ENGLEZĂ FCE C1 10 

B2 46 

CAE C1 63 

C2 4 

IELTS C1 12 

C2 2 

  JETSET5  1 

  TOEFL C1 3 

2 LIMBA  

FRANCEZĂ 

DELF  4 

  DALF  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 2015 –  

Nr  crt  Disciplina 
 

Total  candidaţi  Note sub 8 Note  peste 8 Neprezentaţi  

1.  Limba  Franceză 5 - 5 - 

2.  Limba  Engleză 6 3 3 - 
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3.  Limba  rusă - - -  -- 

4.   Limba  germană - - - - 

 

11.SITUAŢIE  STATISTICĂ ÎN URMA  CONCURSULUI DE  TITULARIZARE  2015 

 

NR 

CRT  

Disciplina  Total  Note peste  7 Note  sub 7 

1.  Limba Franceza 8 1 6 

2.  Limba  Engleza 14 4 10 

3.  Limba  Germana - - - 

4.  Limba Rusa - -   - 

 

 

 

 

12. Rezultatele  obţinute  la  olimpiade - etapa  naţională 
LIMBA ENGLEZĂ  

Nr 

crt.  Numele si prenumele elevului 
Cla

sa  
Categoria  

Şcoala de 

provenienţă 

Rezultat obtinut 

la Etapa 

Naţională 

Profesor indrumator 

7. 
Sbirnea Raluca 9 A C.N."N. Balcescu" 

97,83 – 

PREMIUL III 

Prof. Mocanu 

Luminita 

2. Plăşoianu Rareş Lucian 10 A C.N."Gh.M.Murgoci" 92,20  Prof. Oprescu Dana 

3. 
Staicu Cristina Laura   10 B C.N."Gh.M.Murgoci" 

97,33 – 

PREMIUL I  

Prof. Oprescu Dana  

1. 
Stroe Miruna 11 B C.N."Gh.M.Murgoci" 

95 - 

MENŢIUNE 

Prof. Oprescu Dana 

5. 
Bîrgăoanu-Acăei Ioan 11 A C.N."Gh.M.Murgoci" 

91,89 Prof.  Neagu 

Rodica 

4. 
Matetovici Magda 12 A C.N."Gh.M.Murgoci" 

83,88 Prof. Craciun 

Mariana 

Limba  Germană 

Nr. 

crt. 

Nume prenume 

elev, initiala 

tatalului 

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 rusa  

Nr 

crt. 

Numele si 

prenumele 

elevului Clasa  Categoria  Scoala de Provenienta  

Rezultatul 

obţinut la etapa 

naţională 

Profesor 

indrumator 

1. Chiprian 

Alexandra IX III Colegiul National Gh.Munteanu Murgoci 

PREMIUL I Suvac 

Aurel 

2. 

Cebaniuc Doina IX IV Liceul Teoretic Mihail Sebastian 

PREMIUL I Chirsanov 

Mihai 

3. Procop Ana 

Andreea X III Liceul Teoretic Nicolae iorga 

PREMIUL I Jipa 

Fedosia 

4. 

Ceban Ecaterina X IV Liceul Teoretic Panait Cerna 

PREMIUL I Chirsanov 

Mihai 

5. Rotaru 

Alexandru XI IV Colegiul Economic Ion Ghica 

PREMIUL I Stefan 

Maria 

6. 

Lazar Anfisa XII III Liceul Teoretic Nicolae Iorga 

PREMIUL I Chirsanov 

Mihai 

LIMBA FRANCEZĂ 

Nr crt. 

 

Numele  şi 

prenumele elevului 

Clasa/Categoria(Normal 

sau Intensiv/Bilingv) 

Şcoala de provenienţă 

 

 

Rezultat obţinut 

la etapa 

naţională 

Profesor 

indrumator 
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1. Ionescu Elena 

Alexa 

 cls a VII a normal Şcoala Gimnazială 

"Al. I. Cuza" 

PREMIUL III Prof. Petre 

Daniela 

2. Păun Irina Nicoleta cls a VIII a normal Şcoala Gimnazială 

"Al. I. Cuza" 

MENŢIUNE 

SPECIALĂ 

Prof. Petre 

Daniela 

3. Nechita Andreea  cls a IX a normal Colegiul Naţional 

"Gh. M. Murgoci"  

MENŢIUNE 

SPECIALĂ 

Prof Ivan 

Rosana 

4. Epureanu Ana 

Maria 

cls a X a normal Colegiul Naţional 

"Gh. M. Murgoci"  

 Prof Lefter 

Mihai 

5. Pârlea  Andreea 

Mădălina 

cls a X a intensiv Colegiul Naţional 

"Nicolae Bălcescu"  

 Prof. Drambu 

Steluta 

6. Tache Monica 

Gabriela 

cls a XI a normal Liceul Teoretic "P. 

Cerna" 

MENŢIUNE 

SPECIALĂ 

Nazâru Dorina 

7. Mirea  Mădălina 

Diana 

cls a XII a normal  Colegiul Naţional 

"Gh. M. Murgoci"  

 Prof. Iavorschi 

Ingrid 

8 . Bocu  Raluca 
Nicoleta 

cls a XII a intensiv  Colegiul Naţional "N. 
Balcescu"  

 Prof. Spiridon 
Mircia 

 

 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  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 A2j: 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: 
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1. De ce să învăţ limbi străine 

2. Juvenes Translatores 

3. Toate panzele sus 

4. Public  Speaking. 

5. Challenging the 8th graders 

6. Images d'imagination 

7. Jeunes Plumes Francophones 

8. All the world’s a stage 
9. Découverons la Géographie de la France! 

10. Festival Naţional de creaţie şi de interpretare „Ana Blandiana” 

11. Concurs interjudetean de traduceri CNNB_150 

 

Limba  portugheză este studiată în cadrul  cursului opţional în cadrul unităţii  Şc Gimn. „Sf. Andrei” 

 

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: 

III. ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 

111.1. CONSFĂTUIRI JUDEŢENE 
Consfătuirea la disciplina biologie s-a desfăşurat în data de 12 septembrie 2014 la Colegiul Naţional “Ana Aslan”. 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 2014, precizări pentru anul 2014 - 2015; analiza concursurilor desfăşurate în anul şcolar 2013-

2014; precizări privind concursurile specifice pentru anul şcolar 2014-2015; organizarea preliminară a concursurilor 

pentru 2014-2015; 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. 

111.2. CERCURI PEDAGOGICE 
 

T ema/Responsabil 

1. Consideraţii asupra avifaunei din parcul natural “BALTA MICĂ A BRĂILEI” şi aplicaţii la cercul de biologie-

Prof. gr I Daniela MUNTEANU- ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION BĂNCILĂ” 

2. Studiul ecologic asupra ecosistemelor limnice - studiu de caz, Lacul “LACU REZII” - amenajarea ecologică şi 

exploatarea durabilă a resurselor-Prof. gr I Dragoş MOLDOVEANU- ŞCOALA GIMNAZIALĂ  BĂRĂGANUL 

3. Valorificarea rezultatelor testelor de evaluare iniţială în contextul creşterii performanţei şcolare - analiza 

examenului de bacalaureat, a standardelor de evaluare la disciplina biologie, modele de teste iniţiale, exemple de bună 

practică etc.Prof. gr I Luminiţa MOCANU Prof. gr I Ionica BONDEI-LICEUL PEDAGOGIC “D. P. PERPESSICIUS” 
Olimpiada de Biologie 

Faza locală: 17 ianuarie 2015 

       Faza judeţeană: 07 martie 2015 Şcoala Gimnazială - “Fănuş Neagu” 
       Faza naţională: 05-10 aprilie 2015, Tg. Mureş 

Olimpiada naţională de Ştiinţe pentru Juniori 

Faza judeţeană: 16 mai 2015 - Şcoala Gimnazială “Ion Băncilă” 
       Faza naţională: 02 - 06 august 2015, Brăila 

Olimpiada naţională Ştiinţele Pământului 

Faza judeţeană: 14 martie 2015 - Liceul Teoretic “N. Iorga” 

Faza naţională: 15-19 aprilie 2015, Braşov  

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu 
      Faza judeţeană: 15 martie 2015 - Colegiul Naţional “N. Bălcescu” 

Faza naţională: 07-10 mai 2015, Măgurele 

                      Coordonator: inspector şcolar - prof. dr. Ignat Iuliana; 

Concursul de neurostiinte NEUROSET 

17 martie 2015, Colegiul Naţional „N.Bălcescu” 

                       Coordonator: prof. dr. Cristian Gurzu  

Simpozion Judeţean “Lumea minunată a păsărilor” 

01 aprilie 2015 - Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” 

Total 

Nr. total profesori titulari 
Nr. total profesori 

suplinitori calificaţi 

Nr. total profesori 

suplinitori 

necalificaţi 

Nr. total 

profesori 

pensionari 

79 56 18 1 4 
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                    Coordonator: prof. gr. I Ciomârtan Victorina 

Concurs Judeţean “Micii Naturalişti” 

° 30 mai 2015 - Colegiul Naţional “N. Bălcescu” 

Coordonator: prof. dr. Cristian Gurzu 

 

III. INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

III. 1. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice 

Total Grade didactice Inspecţii 

Calificative 

acordate Inspecţii 

Note acordate 

inspecţii  Curente 
FB B 

S speciale 
10 9 8 

24 Gradul 1-2 Definitivat- 2 6 6 0 0 2 2 0 0 

 

 

IV.4. Concursul Judeţean „Micii Naturalisti” 

Concursul Judeţean „Micii Naturalişti”, se desfăşoară pe echipaje de elevi formate dintr-un elev clasa a V-a şi unul 

clasa a Vl-a. 

V.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. 

 

VI.EXAMENUL DE BACALAUREAT 

Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la disciplina chimie, la nivel judeţean, membrii consiliului consultativ au 

organizat două simulări, in concordanta cu modelele de subiecte ale M.E.C.S.T. 

 

   Disciplina CHIMIE 

     I.OBIECTIVE GENERALE: 

1. Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare la disciplina chimie. 

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 

 
90 71 12 3 4 

III.2 Inspecţii de specialitate în vederea participării cadrelor didactice la concursul de titularizare în 

învăţământ 

 

                

Nr 
               

crt 

Nivel de 

învăţământ Nr. cadre didactice 

inspectate 

Note acordate 

10 9-9.99 8-8.99 7-7.99 

            

12. Gimnazial 9 1 4 1 3 

 

IV. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  

IV. 1. Olimpiada de biologie  

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute la etapa naţională 

246 5 Menţiune speciala - 2 

IV.2. Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute la etapa naţională 

21 3 - 

IV.3. Olimpiada Ştiinţele Pământului 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute la etapa naţională 

31 2 - 
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III. ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 

III. 1 CONSFĂTUIRI JUDEŢENE 

Consfătuirea la disciplina biologie s-a desfăşurat în data de 12 septembrie 2014 la Colegiul Naţiona“Ana 

Aslan” Brăila. 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 2014, precizări pentru anul 2014 - 2015; analiza concursurilor desfăşurate în anul 

şcolar 2013-2014; precizări privind concursurile specifice pentru anul şcolar 2014-2015; organizarea preliminară a 

concursurilor pentru 2014-2015; 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 

III.3  INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

III. 3.1. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice 

Total Grade didactice Inspecţii 
Calificative 

acordate Inspecţii 

Note acordate 

Inspecţii 

 

 

 

 

 

 Curente 
FB B 

s speciale 
10 9 8 

2 Gradul 1-2 Definitivat- 2 2 0 0 - - 0 0 

III.3.2 Inspecţii de specialitate în vederea participării cadrelor didactice la concursul de titularizare în învăţământ 

Nr 

crt 

Nivel de 

învăţământ Nr. cadre didactice 

inspectate 

Note acordate 

10 9 - 9.99 8-8.99 7-7.99  

1. 

 
Gimnazial 

 
4 

 

 2 

 
2 

 

 

IV. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  

IV. 1. Olimpiada de chimie 

Participanţi etapa judeţeană 

 

Participanţi etapa naţională 

 
Premii obţinute la etapa naţională 

 

 
124 5 Menţiune speciala - 2 

IV.2. Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute la etapa naţională 

21 3  

IV.3. Olimpiada Ştiinţele Pământului 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute la etapa naţională 

 

 31 2 - 

IV.4. Concursul Raluca Rîpan 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională Premii obţinute Ia etapa naţională 

 

49 4 - 

IV.5. Concursul Petru Poni 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională Premii obţinute Ia etapa naţională 

 

18 2 Premiul special - 1 

V.Examenul de Bacalaureat 

Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la disciplina chimie, la nivel judeţean, membrii consiliului 

consultativ au organizat două simulări, in concordanta cu modelele de subiecte ale M.E.C.S.T. 

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: 
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-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 chimie; abordarea experimentului de laborator integrat în lecţii; 

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 cercurilor. 

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 

 

III. ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 

111.1 CONSFĂTUIRI JUDEŢENE 

Consfătuirea la disciplina biologie s-a desfăşurat în data de 12 septembrie 2014 la Colegiul Naţional“Ana Aslan” 

Brăila. 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 2014, precizări pentru anul 2014 - 2015; analiza concursurilor desfăşurate în anul şcolar 2013-
2014; precizări privind concursurile specifice pentru anul şcolar 2014-2015; organizarea preliminară a concursurilor 

pentru 2014-2015; 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 

 

1. Un laborator pentrufizică si limba germană"- prezentarea parteneriatului cu Institutul Goethe   Prof. gr I Viorica 

MOŞESCU, Prof. gr I Manuela GHEORGHIU-COLEGIUL NAŢIONAL “GH. M. MURGOCI’ 

2. Parteneriate strategice şcolare din cadrul programului ERASMUS + şi ERASMUS K2 
Exemple de bune practici Prof. gr I Elena MATETOVICI-, ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAZASU  

                                          Prof. gr I Cătălina ROTARU-ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SF. ANDREI” 

, CONCURSURI ŞI OLIMPIADE 

 Concursul judeţean de fizică “ ISAAC NEWTON” 

     Organizatori: prof. Violeta ARAMĂ şi Codrina ANDONE  

 Olimpiadade Fizică - Faza locală: 17 ianuarie 2015 - Liceul Pedagogic “D.P. Perpessicius” 

- Faza judeţeană: 14 februarie 2015 - Şcoala Gimnazială “Sfântul Andrei” 

- Faza naţională: 04 - 09 aprilie 2015, Vaslui 

 Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori 

                    -Faza judeţeană: 16 mai 2015 - Şcoala Gimnazială “Ion Băncilă” 

°-Faza naţională: 02 - 06 august 2015, Brăila 

 Olimpiada  Ştiinţele Pământului 

Faza judeţeană: 14 martie 2015 - Liceul Teoretic “N. Iorga” 

Faza naţională: 15-19 aprilie 2015, Braşov  

 Olimpiada Internaţională de Astronomie si Astrofizică 

-Faza judeţeană: 28 februarie 2015 - Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” 

- Faza naţională: 15-19 aprilie 2015, Buzău 

 Concursul naţional de Fizică “Evrika” 

-Faza naţională: 20 - 22 martie 2015, Colegiul  Naţional “ Gh. M. Murgoci” Brăila 

 Concursul naţional de chimie-fizică pentru elevii de gimnaziu “Impuls Perpetuum” 

-Faza judeţeană: 30 mai 2015 - Şcoala Gimnazială “C. S. Aldea” 

-Faza naţională: 11-15 august 2015, Tg. Jiu Coordonator: inspector şcolar - prof. dr. Ignat Iuliana. 

           III. 3. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice 

 

Total 

Nr. total profesori titulari 
Nr. total profesori 

suplinitori calificaţi 

Nr. total profesori 

suplinitori 

necalificaţi 

Nr. total 

profesori 

pensionari 

109 85 12 9 3 
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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 3 0 0 

 III.4 Inspecţii de specialitate în vederea participării cadrelor didactice la concursul de titularizare în 

învăţământ 

 

IV. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  

IV. 1. Olimpiada de fizică  ___________________________  

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 

Premii obţinute Ia etapa naţională 

173 13 
Premiul II, III, 

Medalie Aur 3, Medalie Argint 3, 

Medalie Bronz 2 

 

 

 

 

IV.6. Concursul judeţean Isaac Newton - este un concurs local, destinat elevilor de gimnaziu, începând cu clasa a 

Vl-a, cu scopul antrenării elevilor în competiţiile specifice fizicii - 190 participanţi din 36 şcoli gimnaziale din 

municipiu şi judeţ. 

V.Examenul de Bacalaureat 

Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la disciplina fizica, la nivel judeţean, membrii consiliului consultativ au 

organizat două simulări, in concordanta cu modelele de subiecte ale M.E.N. 

Nr 

crt 

Nivel de învăţământ Nr. cadre 

didactice 

inspectate 

Note acordate 

10 9-9.99 8-8.99 7-7.99 

1. Gimnazial 6 6 

- - 

-_ 

 

IV.2. Concursul Naţional Evrika 

Participanţi etapa naţională Premii obţinute 

9 Menţiune 

 

IV.3. Olimpiada de astronomie 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute la etapa naţională 

12 5 
Medalie Argint Medalie Bronz 

 

IV.4. Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute la etapa naţională 

21 3 - 

 

IV.5. Olimpiada Ştiinţele Pământului 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 

Premii obţinute la etapa naţională 

31 2 - 



 

109 
 

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. 

VlI.Soluţii pentru optimizarea activităţii didactice 

Utilizarea laboratorului de fizică; abordarea experimentului de laborator integrat în lecţii; 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. 

 

 

 

 

GEOGRAFIE 

Anul şcolar 2014-2015 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; 

- cunoaşterea 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 2014-2015, în plan curricular, geografia şi-a menţinut poziţia câştigată în timp fiind, disciplinǎ 

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.Ş-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. 

RESURSE UMANE 
La nivelul judeţului Brăila în anul scolar  2014-2015 geografia s-a predat în 82 de scoli cu clasele I-VIII şi în 22 

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 2014-2015 

 

 Situatie statistică privind profesorii de Geografie în anul scolar 2014 - 2015    
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To

tal 

S

ex 

                                                                             

Vechime în muncă/ani                                      Gradul didactic  
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Urban 9 M   1 2 3   1 1   1       3 6 
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titulari 33 F   1 10 11 4 5 1 1       1 8 24 

Total 

titulari 
42 

  0 2 12 14 4 6 2 1 1 0 0 1 11 30 

Urban 

suplinitori 

0 M                             

4 F 1   2   1           1 1 2   

Total 

suplinitori 
4 

  1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 

Total 

urban 
46 

  1 2 14 14 5 6 2 1 1 0 1 2 13 30 

Rural 

titulari 

3 M     1       2             3 

15 F   2 6 4 1 1   1       6 5 4 

Total 

titulari 
18 

  0 2 7 4 1 1 2 1 0 0 0 6 5 7 

Rural 

suplinitori 

3 M 1 1 1                 2 1   

8 F 3 4 1               3 3 2   

Total 

suplinitori 
11 

  4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 0 

Total 

rural 
29 

0 4 7 9 4 1 1 2 1 0 0 3 11 8 7 

Total 

cadre 

didactice 

75 0 5 9 23 18 6 7 4 2 1 0 4 13 21 37 

 

ANALIZA CALITĂŢII EDUCAŢIEI, DIN PERSPECTIVA MONITORIZĂRII EXTERNE REALIZATE 

PRIN INSPECŢIA ŞCOLAR 

Situaţia statistică şi fişa sinteză a inspecţiei de specialitate           

În anul scolar 2014-2015 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; 

 28 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. 

 

ACTIVITATEA DE PREDARE-ÎNVĂŢARE: CURRICULUMUL APLICAT, STRATEGIILE DIDACTICE ŞI 

METODELE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE UTILIZATE, INSTRUMENTELE DE EVALUARE UTILIZATE ŞI 

REZULTATELE ELEVILOR LA EVALUAREA CURENTĂ 

 

                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. 
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               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 

personalitate clasa şi elevii, îmbinând activităţile frontale cu cele individuale, încurajând 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 didactice; 

 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, laptop, videoproiector, platforma AEL; 

 lipsa unui cabinet de geografie; 

 utilizarea unor metode moderne de predare-învăţare; 

 antrenarea doar a unei părţi din colectivul de elevi.  

ANALIZA MODULUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENELOR NAŢIONALE; ANALIZA 

REZULTATELOR OBŢINUTE DE ELEVI ÎN CADRUL EXAMENELOR NAŢIONALE, COMPARATIV CU 

REZULTATELE EVALUĂRII CURENTE 
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ar 
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ar 
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tati 

Num

ar 

cand

idati 

elimi

nati 

5 - 

5.99  

Ince

pator 

Calif. 

6 - 

6.99  

Med

iu 

7 - 

7.99  

Avan

sat 

8 - 

8.99  

Exp

erim

. 

9 - 

9.99 

 - 

10 
Admi

s 

TOTAL proba E)d)-

Geografie 

82

1 

795 

(97,31

%) 

77 

(9,69

%) 

160 

(20,

13%

) 

200 

(25,16

%) 

213 

(26,7

9%) 

138 

(17,36

%) 

7 

(0,8

8%

) 

33 

(4,15

%) 

22 

(2,69

%) 

4 

(0,49

%) 

0 

(0%) 

 

La nivelul Jud. Brăila, pentru disciplina Geografia au optat 821 de candidaţi din care 795 au promovat examenul 

de bacalaureat, procentul fiind de 97,31%.Geografia a reprezentat probă scrisă (Ed), la alegere cu disciplinele socio-

umane, pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru specializările 

din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar. 

 Statisticǎ generală 

Situaţia candidaţilor după susţinerea probei:  

 

Nr. 

crt. 

Filiera / profilul  

Proba 

Numărul 

candidaţilor 

înscrişi 

Numărul 

candidaţilor 

reuşiţi 

Numărul 

candidaţilor 

neprezentaţi 

Numărul 

candidaţilor 

respinşi 

1. GEOGRAFIE Proba E 821 795 4 22 



 

112 
 

(d) 

 

Medii/Note obţinute 

  GEOGRAFIE  
 

Note 

obţinute 
sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Procent de 

promovabilitate 

Nr 

candidaţi 
7 77 160 200 213 138 7 97,31% 

 

Pe tranşe de note, se poate observa o concentrare mai mare  a notelor în intervalul 7- 9.99 un numǎr de 551 de 

candidaţi. 

La nivelul judeţului Brăila, disciplina geografie a reprezentat probă de examen în 17 unităţi de învăţământ, unde 

procentul de promovabilitate a variat între 75 % şi 100 %. 

În judeţul Brăila au fost administrate, pe parcursul anului şcolar 2014 – 2015, trei simulări ale examenului de 

bacalaureat. Prima simulare a fost organizată pe semestrul I, dar nu a vizat disciplina geografie. 

Simulări au fost organizate pe semestrul al doilea: 

- disciplinele probei Ed – 6 martie şi 15 mai 2015.  

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. 

 

 

 

ANALIZA REZULTATELOR ELEVILOR LA OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE ŞCOLARE LOCALE, 

JUDEŢENE ŞI  NAŢIONALE 

 

 

                  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.      

 

 

REZULTATELE   ELEVILOR  LA  CONCURSURILE ŞI OLIMPIADELE ŞCOLARE  JUDEŢENE  ŞI  

NAŢIONALE 

 

Olimpiada de geografie judeţeanǎ 7 martie 2015 

 

JUDEŢEANĂ – 57 elevi 

cl. VIII –22 participanţi (3 premii, 2 menţiuni) 

cl. IX – 10 participanţi (3 premii, 1 menţiune) 

cl. X – 6  participanţi (3 premii, 1menţiune) 

cl. XI – 7  participanţi (3 premii, 1menţiune) 

cl. XII – 12 participanţi (3 premii, 1 menţiune) 

 

REZULTATELE OLIMPIADEI JUDETENE DE GEOGRAFIE 7 MARTIE 2015 

CLASA A VIII-A 

 

Nr. 

crt 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Unitatea de 

învăţământ 

Profesor 
Proba 

teoretica 

Proba 

practica 

Nota 

finala 
PREMII 

1 STERIAN 

MARA 

C.N."N.Bălcescu" Ciineanu 

Mariana 
7,3 7,3 7,3 I 

2 SIDORENCU 

OANA 

ALEXANDRA 

Şcoala Gimnazială 

"F.Neagu" 

Duca Mirela 

6,95 7,1 6,9875 II 

3 PÎRCIULESCU 

DANIELA  

Şcoala Gimnazială 

Roşiori 

Soare 

Georgeta  
6,05 7,3 6,3625 III 

4 CONSTANTIN 

FLORIN 

C.N.“GMM” Preda Mirela 
6,15 6,3 6,1875 M 
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5 DIACONU 

DIANA 

C.N.“GMM” Pascu 

Gabriel 
6,3 5,6 6,125 M 

 

REZULTATELE OLIMPIADEI JUDETENE DE GEOGRAFIE 7 MARTIE 2015 

CLASA A IX-A 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Unitatea de 

învăţământ 

Profesor 
Proba 

teoretica 

Proba 

practica 

Nota 

finala 
PREMII 

1 POPA 

ŞTEFAN C.N."N.Bălcescu" Cîineanu Mariana  
9,15 8,75 9,05 I 

2 CIOCHINĂ 

EMANUEL C.N.“Gh.M.Murgoci” Pascu Gabriel 
6,82 9,65 7,5275 II 

3 MECEA 

CRISTINA C.N.“Gh.M.Murgoci” Preda Mirela 
5,1 7,1 5,6 III 

4 MOISE 

GEORGE 

Liceul Teoretic 

”M.Sebastian” Roşu Mihaela 
5,05 6,2 5,3375 M 

5 FETIC 

VERONICA C.N."N.Bălcescu" Cîineanu Mariana  
4,95 6,4 5,3125  

6 TUTULAN 

ELENA 

Liceul Teoretic 

”M.Sebastian” Roşu Mihaela 
4,3 7,4 5,075  

7 RADU 

MARIA 

THEODORA C.N.“Gh.M.Murgoci” Pascu Gabriel 

4,6 6,1 4,975  

8 BUTOIU 

DĂNUŢ C.N."N.Bălcescu" Epuraş Mariana 
3,8 5,4 4,2  

REZULTATELE OLIMPIADEI JUDETENE DE GEOGRAFIE 7 MARTIE 2015 

CLASA A X-A 

Nr. 

Crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Unitatea de 

învăţământ 

Profesor 
Proba 

teoretica 

Proba 

practica 

Nota 

finala 
PREMII 

1 LUNGU 

ALEXANDRU C.N.“GMM” 

Pascu 

Gabriel 
8,2 7,4 8 I 

2 STOEAN 

ELENA 

Liceul Teoretic 

“N. Iorga” Butoi Mirela 
6,55 9,5 7,287 II 

3 CILIBIU 

ANDREEA 

SABINA C.N.“GMM” 

Pascu 

Gabriel 

6,95 8 7,212 III 

4 GHEORGHIŞOR 

MIRCEA 

CRISTIAN C.N.“GMM” Preda Mirela 

4,2 4,2 4,2 M 

 

REZULTATELE OLIMPIADEI JUDETENE DE GEOGRAFIE 7 MARTIE 2015 

CLASA A XI-A 

Nr. 

crt 

Numele şi 

prenumele elevului 

Unitatea de 

învăţământ 

Profesor Proba 

teoretica 

Proba 

practica 

Nota 

finala 
PREMII 

1 ŢIGĂNOIU 

CIPRIAN 

NICOLAE C.N.“GMM” Pascu Gabriel 

8,65 8,25 8,55 I 

2 NICOLAE 

ADRIANA C.N."N.Bălcescu" Cîineanu Mariana  
6,65 9,85 7,45 II 

3 MILCU 

ALEXANDRU C.N."N.Bălcescu" Cîineanu Mariana  
6,95 8,85 7,425 III 

4 SAGHIN 

CĂTĂLIN C.N."N.Bălcescu" Epuraş Mariana 
6,55 8,7 7,0875 M 

 

REZULTATELE OLIMPIADEI JUDETENE DE GEOGRAFIE 7 MARTIE 2015 

CLASA A XII-A 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Unitatea de 

învăţământ 

Profesor 
Proba 

teoretica 
Proba practica 

Nota 

finala 
PREMII 

1 GHEORGHE 

MIHAI 

LEONARD C.N.“GMM” 

Preda 

Mirela 

8,65 6,4 8,0875 I 

2 

POPESCU 

MARIAN 

Colegiul 

Economic 

“I.Ghica” 

Pascu 

Mara 

6,15 6,25 6,175 II 

3 FEDIUC Liceul Popa 6,45 5,3 6,1625 III 
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MIHAELA 

FLORENTINA 

Însurăţei Cătălina 

4 IANCU 

ROBERT 

DORINEL C.N.“GMM” 

Pascu 

Gabriel 

5,35 6,1 5,5375 M 

 

La etapa naţională s-au calificat cinci elevi, unde s-au obţinutdouǎ premii . 

Geografie – Olimpiada de geografie, etapa naţională 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Unitatea de 

învăţământ 
Clasa Premiul Profesor îndrumător 

1 Popa Ştefan Andrei 
C. N. „N. 

Bălcescu” 
IX 

Premiul special 

acordat de SGR 
Cîineanu Mariana Doina 

2 
Ţigănoiu Ciprian 

Nicolae 

C. N. „Gh. 

Munteanu 

Murgoci” 

XI 
Premiul special 

acordat de SGR 
Pascu Gabriel 

 

CONCURSUL NAŢIONAL „TERRA” 

Etapa judeţeană – 216 elevi 

 

SINTEZA 

rezultatelor obþinute la faza judeþeanã a Concursului Naþional de Geografie ,,TERRA’’ 

28 martie  2015 

 

Clasa 

Nr. elevi 

participanţi 

la faza 

judeţeană/m. 

jud. Brăila 

 

Sub 50 p. 

 

50-59,99 p 

 

60-69,99 p 

 

70-79,99 p 

 

80-89,99 p 

 

90-100 p 

Clasa 

a V -

a 

78 28 18 23 6 3 - 

Clasa 

a VI-

a 

54 17 9 9 11 5 3 

Clasa 
a 

VII-a 

44 - 3 8 15 15 3 

Total 176 45 30 40 32 23 6 

Rezultatele elevilor participanţi la faza judeţeanǎ a concursului de geografie “TERRA” 2015 

 

Observaţii privind modul de desfăşurare a Concursului Naţional de geografie 
„TERRA” - etapa judeţeană 

Organizare: 

Etapa judeţeană a olimpiadei de geografie s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială „M. Dragomir” Brăila, unde am 

beneficiat de întreaga logistică necesară: săli de clasă amenajate pentru concurs, imprimante, copiatoare, calculatoare, 

consumabile etc. 

Participarea elevilor: 

Clasa Nr. elevi înscrişi Nr. elevi participanţi 

a V-a 98 79 

a VI-a 62 54 

a VII-a 56 44 

TOTAL 216 177 

  Participarea profesorilor: 

Comisie: 6 

Asistenţi: 18 

Evaluatori: 26 

Observaţii privind subiectele: 

- accesibile şi atractive pentru elevi, iar gradul de dificultate mediu a făcut ca notele să fie ridicate, fără să 
mai existe intervenţii ale comisiei pentru calificarea elevilor la etapa natională; 

- cu toate că subiectele au fost accesibile se observă un număr mic de elevi au obţinut un punctaj foarte bun 

(peste 90 puncte), o cauză importantă fiind, probabil, faptul că majoritatea şcolilor au prevăzut doar o oră săptămânal 

pentru studiul geografiei la clasele V-VII. 

cl. V – 98 participanţi (19 premii şi menţiuni) 

cl. VI – 62 participanţi (19 premii şi menţiuni) 

cl. VII – 56 participanţi (12 premii şi menţiuni) 
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Rezultatele elevilor participanţi la etapa naţională a concursului naţional „TERRA” 

Nr. 

Cr

t. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Unitatea de învăţământ Clasa 

Puncta

j 
Premiul 

1 Negoiţa Ana Maria  Sc. “Mihu Dragomir” Brăila V 87 I 

2 Rǎducan Denis Sc. “Fănuş Neagu” Brăila V 83 II 

3 Popescu Paul Sc. “Mihu Dragomir” Brăila V 80 III 

4 Bǎnica Bianca Colegiul „Gh. M. Murgoci” V 75 M 

5 Stroe Teodora Şcoala „Al. I. Cuza” V 75 M 

6 Mohonea Alexia Sc. “Fănuş Neagu” Brăila V 71 M 

7 Bâtcǎ David CNNB V 71 M 

8 Calavri Mircea Sc. “Fănuş Neagu” Brăila V 70 M 

9 Hodis Sara LPS V 70 M 

10 Gheorghe Daria Andreea Şcoala Gimnaziala Roşiori V 6.95 M 

11 Popa Andrei  Şcoala Gimnaziala „Vlaicu Vodǎ” V 6,85 M 

12 Simion Andreea Mǎdǎlina Şcoala „Al. I. Cuza” V 6,80 M 

13 Bǎdescu Cristina  
Liceul Tehnologic „Oncescu” 

Ianca 

V 
6,80 

M 

14 Boboc Andreea LPS V 6,75 M 

15 Cakîr Sami Ata 
Liceul Pedagogic „D. P. 

Perpessicius” 

V 
6,75 

M 

16 Malinchi Rareş 
Liceul de Arte „Haricleea 

Darclee” 

V 
6,75 

M 

17 Stroe Claudia LPS V 6,70 M 

18 Canciu Maria Alexia Sc. “Mihu Dragomir” Brăila V 6,70 M 

19 Stroe Veronel  
Şcoala Gimnazialǎ „Radu 

Tudoran” 

V 
6,65 

M 

20 Dicu Sabina CNNB V 6,65 M 

21 Ciulinaru Diana Sc. “Fănuş Neagu” Brăila V 6,55 M 

22 Berteşteanu Iulian Şcoala Gimnaziala Roşiori V 6,4 M 

23 Oancea Roxana Teodora Şcoala Gimnaziala „Aurel Vlaicu” V 6,4 M 

24 Toader Mihǎţǎ Şcoala Gimnaziala Dudeşti V 6,4 M 

 

Nr. 

Cr

t. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Unitatea de învăţământ Clasa Punctaj Premiul 

1 Canevici Rǎzvan 
Şcoala Gimnazialǎ „George 

Coşbuc” 
VI 9, 35 I C naţ. 

2 Mihalcescu Andra 
Şcoala Gimnazialǎ „George 

Coşbuc” 

VI 
9, 10 II C naţ. 

3 Neicu Ruxandra Maria 
Liceul Pedagogic „D. P. 

Perpessicius” 

VI 
9 

III C 

naţ. 

4 Bulancea Ana Maria 
Şcoala Gimnazialǎ „George 

Coşbuc” 

VI 
8, 75 

M C naţ. 

5 Rotaru Flavius 
Şcoala Gimnazialǎ „George 

Coşbuc” 

VI 
8,5 

M C naţ. 

6 Bazaru Marina Sc. “Fănuş Neagu” Brăila VI 8, 4 M 

7 Arghiropol Cristian Sc. “Fănuş Neagu” Brăila VI 8, 35 M 

8 Lungu Andreea Sc. “Fănuş Neagu” Brăila VI 8, 25 M 

9 Bercaru Rǎzvan LPS VI 7, 90 M 

10 Orac Andreea 
Şcoala Gimnazialǎ „George 

Coşbuc” 

VI 
7, 80 

M 

11 Gheorghe Cosmina Sc. “Fănuş Neagu” Brăila VI 7, 70 M 

12 Enache Alin Ionut 
Liceul Tehnologic „Oncescu” 

Ianca 

VI 
7, 60 

M 

13 Mogodeanu Claudiu CN „GMM” VI 7, 55 M 

14 Cǎlin Alexandra Scoala „Mihai Eminescu” VI 7, 35 M 

15 Boingeanu Andra 
Liceul Pedagogic „D. P. 

Perpessicius” 

VI 
7, 25 

M 

16 Chelariu Cosmin Şcoala Gimnazialǎ „C. S. Aldea” VI 7, 20 M 

17 Patulea Silvia Sc. “Fănuş Neagu” Brăila VI 7, 10 M 

 

Nr. 

Cr

t. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Unitatea de învăţământ Clasa Punctaj Premiul 

1 Constantin Alexandru Sc. “Fănuş Neagu” Brăila VII 9.7 I C naţ. 

2 Simionescu Ionela Sc. “Mihu Dragomir” Brăila VII 9 II C naţ. 
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3 Stanciu Raluca Ştefania Liceul Teoretic „Panait Cerna” VII 9 II C naţ. 

4 Glodeanu Andrei CN „GMM” VII 8.9 III C naţ. 

5 Chivu Alexandru Sc. “Fănuş Neagu” Brăila VII 8.7 M C naţ. 

6 Constantin Florina Miruna Şcoala Gimnaziala „Vlaicu Vodǎ” VII 8.6 M 

7 Cristea Alexandra Şcoala Victoria VII 8.6 M 

8 Brumǎ Florentina Şcoala „Berteştii de Jos” VII 8.55 M 

9 Grosu Claudiu LPS VII 8.5 M 

10 Hornea Andrei CN „GMM” VII 8.4 M 

11 Radu Leonte Laurenţiu LPS VII 8.25 M 

12 Iacob Sebastian 
Şcoala Gimnazialǎ „George 

Coşbuc” 

VII 
8.15 

M 

13 Lungu Georgiana Şcoala Gimnaziala Roşiori VII 8.15 M 

14 Mucuţǎ Paul Nicolae Şcoala Victoria VII 8.15 M 

15 Coman Ovidiu Şcoala Gimnaziala „Vlaicu Vodǎ” VII 8.10 M 

16 Popescu Vlad CNNB VII 8.05 M 

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice 

Titlul comunicării 

Numele şi 

prenumele 

elevilor 

Clasa 
Unitatea de 

învăţământ 

Numele şi 

prenumele 

profesorului 

Punctaj 

final 
Secţiunea 

Parcul Naţional Munţii 

Măcinului – studiu 

biogeografic 

Paşca Sylvia X 

Colegiul National 

„Gh.M. Murgoci” 

Brăila 

Pascu Gabriel 80 
Geografia 

fizica 

Fenomene climatice 

extreme în judeţul Brăila 

Rotaru 

Alexandru 
XI 

Colegiul Economic 

“Ion Ghica” Brăila 
Pascu Mara 85 

Geografia 

Mediului 

Caracteristicile 

bioclimatice ale judeţului 

Brăila 

Grecu 

Georgian 

Cǎtǎlin 

X 

Liceul Teoretic 

„Mihail Sebastian” 

Brăila 

Andronache 

Ion 
90 

Geografie 

Mediului  

 

Concursul interjudeţean  „Europa, casa mea”-concurs de cultura generală geografică 

 

Echipajele au fost formate din câte 3 elevi pe şcoală participantă, constând în cle 2 secţiuni: 

- de cultură generală; 

- prezentări Power Point 
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NR. 

CRT. 

NUMELE SI PRENUMELE 

ELEVULUI  

UNITATEA 

ŞCOLARĂ 

CADRUL 

DIDACTIC 

COORDONATOR 

SECTIUNEA 

POWER 

POINT 

PREMIUL 

1. IONIŢĂ BIANCA GABRIELA 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

"FĂNUŞ NEAGU" 

DUCA MIOARA 

MIRELA 

POWER 

POINT 
I 

2. BUŢEA CRISTINA 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ                      

,, VLAICU’ VODĂ" 

RUSEN MIRELA 

CARMEN 

POWER 

POINT 
II 

3. MUNTEANU CĂTĂLIN 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

MOVILA MIRESII 

MIRON OTILIA 
POWER 

POINT 
III 

4. 

RENTEA CORIN                               

MITU ANDREEA                   

STOIAN DIANA 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

,,AUREL VLAICU’’ 

TURCANU 

VALENTINA 

POWER 

POINT 

M 

5. MIHAI BIANCA ELENA   

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"NICOLAE 
ONCESCU" 

IANCA, BRĂILA 

STRATULAT 

MARIUS     

JUGĂNARU 
MIHAELA 

POWER 

POINT 

M 

6. FRUNZESCU ROBERT 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ                  

,, N.I.JILINSCH", 

VEREŞTI, BUZĂU 

PETCU GRAŢIELA 
POWER 

POINT 

M 

7. COEMA ELENA 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ               

,, N.I.JILINSCH", 

VEREŞTI, BUZĂU 

PETCU GRAŢIELA 
POWER 

POINT 

M 

8. DUMITRU CĂTĂLINA 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ              

,, N.I.JILINSCH", 

VEREŞTI, BUZĂU 

PETCU GRAŢIELA 
POWER 

POINT 

M 

9. RALEA VLĂDUŢ 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ              

,, N.I.JILINSCH", 

VEREŞTI, BUZĂU 

PETCU GRAŢIELA 
POWER 

POINT 

M 

10. 

BICIUŞCĂ DIANA                   

ENCIU DIANA                                

PETRE ALICE 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

"SFÂNTUL 

ANDREI" 

VLAICU DANIELA POWER 

POINT 

M 

11. 

DUMITRU MARIAN  

VALENTIN                   

CIUPITU CRINA 

ALEXANDRA 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ               

" D. CANTEMIR" 

VLAICU DANIELA POWER 

POINT 

M 

12. 
EREMIA RAREŞ                      

TOPOR ANDREI 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

"FĂNUŞ NEAGU" 

DUCA MIOARA 

MIRELA 

POWER 

POINT 
M 
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Europa casa mea -  cultură generală 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Unitatea şcolară Cultura generală Punctaj 

acordat 

 

1. Canevici Răzvan 

Mihălcescu Andra 

Rotaru Flavius 

Şcoala Gimnazială 

„George Coşbuc” 

Cultura generală 92 Premiul I 

2. Buţea Cristina 

Ciocârlan Andra 

CrăiţăAlin 

Şcoala Gimnazială ”Vlaicu 

Vodă” 

Cultura generală 82 Premiul II 

3. Bazâru Cristina 

Gheorghe Cosmina 

Lungu Andreea 

Şcoala Gimnazială „Fănuş 

Neagu 

Cultura generală 77 Premiul III 

4. Mitu Andreea  

Stoian Diana 

Turcu Andra 

Şcoala Gimnazială 

„Aurel Vlaicu” 

Cultura generală 59 M 

5. Sigmund David 

Secară Cătălina 

Roşca Mădălina 

Şcoala Gimnazială „Al. I. 

Cuza” 

Cultura generală 52  

6. Eremia Rareş 

Topor Andrei 

Şcoala Gimnazială „Fănuş 

Neagu” 

Cultura generală 50  

7. Culea Madalina 

Leopa Cosmina 

Jipa Roxana 

Şcoala Gimnazială 

„Sfântul Andrei” 

Cultura generală 35  

 

  

    Numărul de participanţi 37 –   Numărul de premii şi menţiuni: 6 premii şi 9 menţiuni. 

                      Locul desfăşurării: Şcoala  Gimnazială „Vlaicu Vodă” Brăila. 

 

Concluzii-privind desfăşurarea concursurilor şcolare 
 Aspecte pozitive : 

 Numărul mai mare de profesori interesaţi de obţinerea unor rezultate bune la concursurile şcolare ; 

Aspecte negative 

 Rezultatele  slabe obţinute de elevi la etapa naţională; 

 Numărul mic de elevi antrenaţi la sesiunile de comunicări ştiinţifice; 

 Nu toţi profesorii acordă importanţa cuvenită activităţii de performanţă; 

 Nu în toate şcolile există o politică de recrutare a elevilor cu aptitudini deosebite şi nu există un program continuu  de pregătire a acestor elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 
 

FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE GEOGRAFIE (GRADE DIDACTICE, CURSURI DE 

FORMARE, ACTIVITĂŢI METODICE) 

 

În anul scolar 2014-2015 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. 
 Activităţile metodice din anul şcolar 2014-2015, s-au desfăşurat în modul următor: 

 

CERCURILE PEDAGOGICE PE SEMESTRUL I 

– 25 octombrie 2014, ora 9.30 Şcoala Gimnazială „M.Dragomir” Brăila Tema: 1. Prezentarea unor modele de 

opţionale la disciplina geografie prezintă: prof. gr. I Sava Turiac - Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila, prof. gr. I 

Geanina Călin – Şcoala Gimnazială Siliştea  

2. Diseminarea informaţiilor privitoare la Cartea Mării Negre prezintă: prof. gr. I Corina-Simona Tobă - Şcoala 

Gimnazială Chiscani 3. Lecţia Comenius - o provocare pentru ora de geografie prezintă: prof. gr. I Otilia Cuzmin - 

Şcoala Gimnazială Surdila Găiseanca 4. Activitati remediale prezintă: prof. gr. I Marioara Bilic - Şcoala Gimnazială 

„Al. I. Cuza” Brăila Organizator: prof. gr. I Anisia Gheorghiu - Şcoala Gimnazială „M. Dragomir” Brăila Cercul nr. 1 - 

Participă profesorii de la unităţile de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă”, Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu”, 
Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Şcoala Gimnazială „Nikos Kazantzakis”, Şcoala Gimnazială „C. S. Aldea”, Şcoala 

Gimnazială „Ion Creangă”, Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă”, Şcoala Gimnazială „Anton Pann”, Şcoala Gimnazială 

„I.L.Caragiale”, Şcoala Gimnazială „Nedelcu Chercea”, Şcoala Gimnazială „E.Teodoroiu” Şcoala Gimnazială „M. 

Dragomir”; Şcolile gimnaziale din localităţile: Măraşu, Frecăţei, Chiscani, Tichileşti, Gropeni, Tufeşti, Stăncuţa, 

Victoria, Vădeni, Silistea, Scorţaru Nou, Grădiştea, Şuţesti, Cazasu, Berteştii de Jos, Romanu, Galbenu, Vişani, Jirlău, 

Surdila Găiseanca, Surdila Greci, Gemenele, Bordei Verde.  

– 24 octombrie 2014, ora 15.00 Liceul cu Program Sportiv Brăila  

Tema: 1. Prezentarea opţionalului "Cartea Mării Negre"- metoda nouă şi interactivă de predare prezintă: prof. gr. I 

Liliana Canciu - Liceul cu Program Sportiv Brăila  

2. Modalităţi de pregătire a elevilor capabili de performanţă sau a celor cu dificultăţi de învaţare Scurte intervenţii pe 

marginea temei prezentate de membrii cercului nr. 2.  

Organizator: prof. gr. I Liliana Canciu - Liceul cu Program Sportiv Brăila Cercul nr. 2 - Participă profesorii de la 
unităţile de învăţământ: Şcoala Gimnazială „M. Kogălniceanu”, Şcoala Gimnazială „G. Coşbuc”, Şcoala Gimnazială 

„A.Puskin”, Şcoala Gimnazială „R. Tudoran”, Şcoala Gimnazială ,,M. Eminescu”, Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, 

Şcoala Gimnazială „V. Alecsandri”, Şcoala Gimnazială „M. Sadoveanu”, Şcoala Gimnazială „M. Viteazul”, Şcoala 

Gimnazială „D. Cantemir”, Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei”, Licee - gimnaziu; Şcolile gimnaziale din localităţile: 

Unirea, Lanurile, Viziru, Însuraţei, Bărăganu, Roşiori, Ciocile, Dudeşti, Cireşu, Zăvoaia, Ulmu, Salcia Tudor, Movila 

Miresii, T.Vladimirescu, Racoviţa, Rîmnicelu, Mircea Vodă, Traian Dezbatere: Rolul activităţilor diferenţiate în lecţia 

de geografie  

1. Noutăţi editoriale  

Participă profesorii de la unităţile de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă”,  Şcoala Gimnazială „Fănuş 

Neagu”, Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Şcoala Gimnazială „Nikos Kazantzakis”,  Şcoala Gimnazială „C. S. 

Aldea”,  Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”,  Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă”, Şcoala Gimnazială „Anton Pann”, 
Şcoala Gimnazială „I.L.Caragiale”, Şcoala Gimnazială „Nedelcu Chercea”, Şcoala Gimnazială „E.Teodoroiu” Şcoala 

Gimnazială  „M. Dragomir”; 

Şcolile gimnaziale din localităţile: Măraşu, Frecăţei, Chiscani, Tichileşti, Gropeni, Tufeşti, Stăncuţa, Victoria, 

Vădeni, Silistea, Scorţaru Nou, Grădiştea, Şuţesti, Cazasu, Berteştii de Jos, Romanu, Galbenu, Vişani, Jirlău, 

Surdila Găiseanca, Surdila Greci, Gemenele, Bordei Verde. 

 

Cercul nr. 2 

Participă profesorii de la unităţile de învăţământ: Şcoala Gimnazială „M. Kogălniceanu”, Şcoala Gimnazială „G. 

Coşbuc”, Şcoala Gimnazială „A.Puskin”, Şcoala Gimnazială „R. Tudoran”, Şcoala Gimnazială ,,M. Eminescu”, 

Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, Şcoala Gimnazială „V. Alecsandri”, Şcoala Gimnazială „M. Sadoveanu”, Şcoala 

Gimnazială „M. Viteazul”, Şcoala Gimnazială „D. Cantemir”, Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei”, Licee - gimnaziu;  

 Şcolile gimnaziale din localităţile: Unirea, Lanurile, Viziru, Însuraţei, Bărăganu, Roşiori, Ciocile, Dudeşti, Cireşu, 

Zăvoaia, Ulmu, Salcia Tudor, Movila Miresii, T.Vladimirescu, Racoviţa, Rîmnicelu, Mircea Vodă, Traian. 

Cercul nr. 3 (Liceu) – 18 -19 octombrie 2014 

 Aplicaţie de teren: Spaţiul geografic dunărean, sectorul Călăraşi - Brăila, prin comparaţie cu Cadrilaterul - analiză 

geografică complexă prezintă: prof. gr. I Gabriel Pascu – Colegiul Naţional „Gh. Munteanu-Murgoci” Brăila, prof. dr. 

gr. I Violeta Săraru – Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” Brăila Organizator: prof. gr. I Mariana Epuraş – Colegiul 
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Naţional „N. Bălcescu” Brăila Participă profesorii din toate liceele municipiului şi judeţului Brăila Simpozionul anual al 

profesorilor de geografie „ Ştefan C. Hepites”, ediţia a VIII a. 

    Participă profesorii din toate liceele municipiului şi judeţului Brăila. 

 

 

 

CERCURILE PEDAGOGICE PE SEMESTRUL AL II-LEA  

- 14 februarie 2015, ora 09.00 În toate unităţile de învăţământ din jud. Brăila Olimpiada de geografie, etapa locală 

pentru elevii claselor a VIII-a.  
Coordonatori: prof. dr. gr. I Cătălin Canciu - inspector şcolar de specialitate şi comisiile olimpiadei organizate la nivelul 

fiecărei unităţi de învăţământ.  

- 07 martie 2015, ora 8.30 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” – Brăila Olimpiada de geografie, etapa judeţeană pentru 

elevii claselor a VIII-a - XII-a. Coordonatori: prof. dr. gr. I Cătălin Canciu - inspector şcolar de specialitate şi comisia 

judeţeană a olimpiadei.  

- 28 martie 2015, ora 8.30, Şcoala Gimnazială „Mihu Dragomir” – Brăila Concursul Naţional de Geografie „Terra”, 

etapa judeţeană pentru elevii claselor a V-a - VII-a. Coordonatori: prof. dr. gr. I Cătălin Canciu - inspector şcolar şi 
comisia judeţeană a olimpiadei.  

- 09 mai 2015 ora 14.00, Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă” – Brăila Concursul interjudeţean „Europa, casa mea” – 

participă elevi de la unităţi de învăţământ din judeţele: Brăila, Constanţa, Galaţi şi Buzău. Organizatori: prof. gr. I 

Mirela-Carmen Rusen şi prof. dr. gr. I Cătălin Canciu 

         Organizator: prof. gr. I  Mirela-Carmen Rusen  

Cercul 3 Liceu 

- 07 martie 2015, ora 8.30 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” – Brăila Olimpiada de geografie, etapa judeţeană pentru 
elevii claselor a VIII-a - XII-a. Coordonatori: prof. dr. gr. I Cătălin Canciu - inspector şcolar de specialitate şi comisia 

judeţeană a olimpiadei.  

- 13 mai 2015, ora 14.00 – Colegiul Naţional „C.D. Neniţescu” Brăila Sesiunea de comunicări ştiinţifice a elevilor 

din clasele liceale pentru disciplina geografie, etapa judeţeană. Coordonatori: prof. dr. gr. I Cătălin Canciu - inspector 

şcolar, prof. dr. gr. I Violeta Valentina Săraru. 

 

Cursuri de formare desfăşurate în anul şcolar 2014 – 2015: 

 - „Strategii de predare, învăţare, evaluare în procesul instruirii la geografie” ; 

 „Competenţele cheie în geografia şcolară” 

- Geoinformatică. Cartografie digitală” 

 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.    

  

CONCLUZII: 

 Puncte tari : 

 Pentru anului şcolar 2014-2015 este de remarcat : 

a) toţi profesorii  încadraţi pentru predarea geografiei sunt calificaţi; 

b) existenţa în toate unităţile şcolare a documentelor de planificare; 
c) proiectarea activităţilor şi interesul crescut pentru creativitate în conceperea lecţiilor; 

d) formularea corectă a obiectivelor operaţionale şi urmărirea realizării acestora, corelaţia între obiectivele 

operaţionale şi componentele actului didactic; 

e) cea mai mare parte a lecţiilor s-a remarcat prin rigurozitate ştiinţifică ; 

f) diversificarea strategiilor didactice şi de evaluare; 

g) utilizarea criteriilor de evaluare în mai bune condiţii; 

h) consolidarea poziţiei geografiei în şcoală prin înscrierea şi în acest an a unui număr mare de elevi pentru examenele 

naţionale la acest obiect; 

i) interesul crescut pentru amenajarea cabinetelor de geografie sau pentru achiziţionarea unor materiale didactice 

actualizate, moderne, utile. 

J) buna participare a profesorilor de geografie la activităţile de formare continuă organizate la nivelul judeţului Brăila; 

Puncte slabe: 
a) pregătirea destul de superficială pentru ore a unor profesori debutanţi, mai ales în mediul rural; 

b) sunt încă destul de multe şcoli în care geografia nu are decât o oră la clasele V-VII; 

c) nu toţi profesorii utilizează corect criteriile de evaluare; 

d) pregătirile pentru examenele naţionale nu se realizează în mod constant în toate unităţile de învăţământ; 

e) materialul didactic nu este în unele şcoli măcar la un nivel minim pentru o desfăşurare normală a orelor de geografie 

(în mediul rural); 

f) nu peste tot opţionalele sunt bine pregătite şi susţinute. 

g) mare parte din elevii de liceu nu au manuale; 

h) se apelează în mod curent  la dictarea conţinuturilor sau se foloseşte în exces prelegerea-mai ales la clasele liceale; 

i) nu există interes din partea unor profesori cu experienţă pentru modernizarea metodelor de predare-învăţare; 
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j) nu există interes din partea unor profesori pentru cunoaşterea lucrărilor de specialitate nou apărute; 

k) un interes mai scazut din partea profesorilor pentru activitatea de performanţă. 

 

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. 

 

ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 

CONSFĂTUIRI JUDEŢENE 

Consfătuirile judeţene ale învăţătorilor s-au desfăşurat în data de 12 septembrie 2014, după următorul program: 

 Data Ora Unitatea şcolară Disciplina Observaţii 

miercuri, 

12.09.2014 

8:30 ISJ Brăila, corp 2, str. Petru 

Maior, nr. 20 (colţ cu str. 

Mihai Eminescu) 

-sala de sedinte 

ÎNVĂTĂMÂNT PRIMAR 

– CLASA 

PREGĂTITOARE 

Participă toti învătătorii care 

sunt încadrati la clasa 

pregătitoare – clase în regim 

normal sau în regim simultan 

miercuri, 

12.09.2014 

10:30 ISJ Brăila, corp 2, str. Petru 

Maior, nr. 20 (colţ cu str. 

Mihai Eminescu) 
-sala de sedinte 

ÎNVĂTĂMÂNT PRIMAR 

– CLASA I 

Participă toti învătătorii care 

sunt încadrati la clasa I – clase 

în regim normal sau în regim 
simultan 

miercuri, 

12.09.2014 

11:30 ISJ Brăila, corp 2, str. Petru 

Maior, nr. 20 (colţ cu str. 

Mihai Eminescu) 

-sala de sedinte 

ÎNVĂTĂMÂNT PRIMAR 

– CLASELE II-IV 

Participă responsabilii 

comisiilor metodice  - clasele 

II – IV (minimum 2 învătători/ 

scoală) 

 

Tematica abordată: 

1. Structura anului şcolar (ordinul MEN nr. 3818/2014); Programul „Scoala altfel: Să stii mai multe, să fii mai bun!” 

(săptămâna 7–11 aprilie 2015)  

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 2014 – 2015. 

Noutăti în curriculumul clasei pregătitoare si clasei I 

5. Proiectarea şi desfăşurarea orelor de lectură în anul şcolar 2014 – 2015 

6. Managementul clasei. Managementul clasei pregătitoare 

7. Rezultatele cercetării ISE privind implementarea clasei pregătitoare în anul scolar 2014 – 2014 

8. Informatii CNEE privind pilotarea Evaluării nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul scolar 2014 – 
2014 

9. Rezultate la Examenele nationale pentru definitivare/ titularizare în învătământ 2014 – specializarea învătători 

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    

13. Organizarea cercurilor pedagogice pentru învăţământ primar 2014 – 2015 

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 2014-2015, 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 2014 – 2015, anexă a planului managerial. 

 

Organizarea/ monitorizarea cercurilor pedagogice 
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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 natională si judeteană a învătătorilor: 

Clasa pregătitoare: Managementul clasei pregătitoare. Abordarea interdisciplinară a curriculumului în procesul de 

predare-învătare-evaluare 

Abordarea tematică a continuturilor – specificul proiectării si desfăsurării lectiilor la clasa pregătitoare   

Strategii didactice eficiente utilizate la disciplina „dezvoltare personală” (exemple de bune practici) 

Clasa I: Abordarea integrată a continuturilor - premisă a dezvoltării competentelor în cadrul disciplinei „Matematică si 

explorarea mediului”.  Exemple de bună practică (proiectare, fise de lucru, modalităti de evaluare) 

Inovaţie şi creativitate în abordarea integrată a conţinuturilor la clasa I.  Exemple de bună practică (proiectare, fise de 

lucru, modalităti de evaluare) 

Clasa a II-a: Metode, tehnici si 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 învaătământul primar, în vederea cresterii interesului pentru 

lectură 

Particularităti ale rezolvării  problemelor  matematice cu caracter practic – aplicativ 
“Elevul de azi, cetăteanul de mâine” (valorificarea rezultatelor Programului „Scoala altfel: Să stii mai multe, să fii mai 

bun!” si experiente de bune practici în lectiile de educatie civică) 

Clasa a IV-a: Metode, tehnici si instrumente de evaluare; diversitatea tehnicilor de evaluare din perspectiva evaluării la 

finalul clasei a IV-a, conform LEN nr. 1/ 2011 

Educatia interculturală - resursă pentru dezvoltarea comunitătilor multiculturale 

Strategii de optimizare a întelegerii si utilizării limbajului specific la disciplina educatie 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 2014 – 2015, s-au efectuat inspecţii şcolare, după cum urmează: 

 

Inspecţii speciale  

Gradul didactic Număr inspectii efectuate 

Definitivat -sesiunea 2015 48 

Gradul II-sesiunea 2014 24 

Gradul I-sesiunea 2014 27 

 

Controale tematice  

TOTAL - CONTROALE TEMATICE/ 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

17 

 

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 
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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 învătământ 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 continuturilor la clasa pregătitoare si 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; 

 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”); 
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 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 debutanti); 

 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 si mediul 

rural. 

Un număr de 47 de învătători au participat la programul de instruire pentru concursul de titularizare 2015. 

CONCURSURI ŞCOLARE  

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 judetene. 

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 2015. 

ACTIVITATEA DE CUPRINDERE A COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE SI CLASA I 

Realizarea recensământului 
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În  luna februarie 2015 au fost reactualizate circumscriptiile scolare. A fost efectuat recensământul copiilor care au 

debutul scolar în anul 2015 – 2016 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 si ale unitătilor scolare, 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 2015 - 2016. 

Au fost organizate si s-au desfăsurat întâlnirile pentru informarea si consilierea părintilor copiilor din grădinită care vor 

fi cuprinsi, în anul scolar 2015 – 2016, în învătământul primar.  
STAGII DE FORMARE SI INSTRUIRI LA CARE A PARTICIPAT INSPECTORUL; FORME DE 

AUTOPERFECTIONARE 

 consfătuirea inspectorilor de specialitate pentru învăţământ primar (septembrie 2014); 

 „Educatie pentru sănătate” ; 

 “Improving Adult Literacy” – using successful creative writing approaches with disadvantaged learners - Grundtvig 

Workshop (Marea Britanie - noiembrie 2014); 

 „ 

CONCLUZII 

Pe parcursul anului şcolar 2014-2015, 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. 

 

DISCIPLINE SOCIO-UMANE 

OBIECTIVE 

Obiectivele generale, stabilite prin planul managerial al inspectorului şcolar de specialitate (disciplinele istorie şi 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 europeane; 

 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 arii curriculare, 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): 

Disciplina  Nr. total 

prof. 

debutanţi 

Nr. total 

prof. cu 

grad 

didactic 

Nr. total 

prof. cu 

gradul 

didactic II 

Nr. total 

prof. cu 

gradul 

didactic I  

Nr. total 

profesori 

mediul 

urban 

Nr. total 

profesori 

mediul 

rural 

Nr. total 

profesori 

titulari 

Nr. total 

profesori 

suplinitori 
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definitiv 

Istorie  4 15 26 60 65 40 87 
 
18 

Socio-

Umane 

 3 13 11 19 46 - 25 21 

 

CADRE DIDACTICE ÎNSCRISE LA GRADE DIDACTICE CU FINALIZARE ÎN 2015 

Gradul didactic Număr cadre didactice înscrise Prezentat/neprezentat 

Defintiv 1 Neprezentat  

II 2  

I 5  

 

REZULTATE EXAMEN DE BACALAUREAT 

Sesiunea Candidaţi 

înscrişi 

Candidaţi 

reuşiţi 

Din care cu note Candidaţi 

respinşi 

Candidaţi 

neprezentanţi 

Eliminaţi 

5-

5,99 

6- 

6,99 

7- 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 

10 

Sesiunea 

I 

774 736 183 160 129 136 90 38 36 2 0 

Sesiunea  

a II-a 

173 zi 124 92 22 9 1 0 0 43 6 0 

1 seral 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

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 istorie si socio-umane, desfăşurată în luna septembrie 2014. 

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 2014-

2015, a atribuţiilor fiecărui membru, a termenelor de realizare şi repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare membru. 

 

 

 

 

 
 

  CONSILIUL CONSULTATIV LA DISCIPLINA ISTORIE  ANUL ŞCOLAR 2014 -2015 

NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA ŞCOLARĂ GRAD DIDACTIC 

Aftodor Ştefan Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu” I 

Băjenică Gianina  Şcoala Gimnazială Scorţaru Nou I 

Buzea Lidia Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius” I 

Chitruşcă Iane Şcola Gimnazială „Vlaicu Vodă” I 

Negoiţă Mihai-Liviu Şcola Gimnazială Plopu I 

Marica Raluca-Violeta Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Brăila I 

Osanu Octavian  L.P.S. I 

Gusatu Carmen-Elena L.P.S. I 

Onosă Dorel  Liceul Teoretic Constantin Angelescu, Ianca I 

Nedelcu Vasile  Şcola Gimnazială „Al. I. Cuza” I 

Manea Silvia  Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă” I 

Nedelcu Teodora Şcola Gimnazială Ion Creangă I 

Moraru Emelina Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” I 

Toader Constantin  Colegiul Economic „Ion Ghica” I 

Ioan Giorgiana Şcola gimnazială Romanu  I 

Voiculeţ Gabriel  Liceul Teoretic „Panait Cerna” I 
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Măciucă Felicia  Liceul Teoretic Constantin Angelescu, Ianca I 

CONSILIUL CONSULTATIV LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE IN  ANUL ŞCOLAR 2014 -2015 

NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA ŞCOLARĂ GRAD DIDACTIC 

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 

Mândreanu Diana C.J.R.A.E.  

Gheţu Oana Liceul Tehnoloic M.Sebastian I 

Ghetu Costel Colegiul economic „I.Ghica”  

Popa Marian 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; 

-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 2014– 2015 

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 
2014 

Inspector de 
specialitate 

Membrii CCIS 

Lista de propuneri 
 

Bilanţul critic 

Macheta planului 

2.  Stabilirea atribuţiilor 

membrilor CCIS şi ale 

membrilor în Comisia de 

Octombrie 

2014 

Inspector de 

specialitate 

Membrii CCIS 

Formarea Comisiilor şi 

constituirea planului de 

activităti/termene în 
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metodişti ISJ, Brăila cadrul Comisiilor 

3.  Proiectarea activităţii 
ştiinţifico-metodice 

(cercurile pedagogice) de 

formare continuă pe 

semestrul I 

Octombrie 
2014 

Inspector de 
specialitate, 

Responsabilii 

de cerc 

Graficul şi tematica 
cercurilor, informărilor 

şi acţivităţilor 

ştiinţifice 

4.  Discutarea 

proiectelor/parteneriatelor 

în derulare. 

 

Noiembrie 

2014 

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 

2014 

Inspector de 

specialitate 

Membrii CCIS 

/Comisia 

pentru 

organizarea 
concursurilor 

scolare şI a 

olimpiadei de 

istorie 

Decizii şi propuneri de 

subiecte 

6.  Analizarea şi evaluarea 

dosarelor pentru concursul 

de obţinere a gradaţiei de 

merit 

Februarie 

2015 

Inspector de 

specialitate 

Membrii 

CCIS/Comisia 

pentru avizări 

si recomandări 

Discutarea dosarelor şi 

stabilirea punctajelor 

7.  Organizarea şi desfăşurarea 

fazei judeţene a 

concursului Istorie şi 
societate în dimensiune 

virtuală 

Februarie 

2015 

Calendar 
M.E.N. 

Inspector de 

specialitate 

Membrii CCIS 
/Comisia 

pentru 

organizarea 

concursurilor 

scolare şI a 

olimpiadei de 

istorie 

Constituirea lotului 

judeţean 

8.  Organizarea şi desfăşurarea 

fazei judeţene a Olimpiadei 

de istorie 

Februarie  

2015 

Calendar 

M.E.N. 

Inspector de 

specialitate 

Membrii CCIS 

/Comisia 

pentru 
organizarea 

concursurilor 

scolare şI a 

olimpiadei de 

istorie 

Constituirea lotului 

judeţean/naţional 

9.  Organizarea şi desfăşurarea 

fazei judeţene a 

concursului Cultură şi 

civilizaţie 

Martie 

2015 

Calendar 

M.E.N. 

Inspector de 

specialitate 

Membrii CCIS 

/Comisia 

pentru 

organizarea 

concursurilor 

scolare şI a 
olimpiadei de 

istorie 

Constituirea lotului 

judeţean/naţional 

10.  Organizarea şi desfăşurarea 

fazei judeţene a Sesiunii de 

referate şi comunicări 

sttintifice 

Aprilie 

2015 

Inspector de 

specialitate 

Membrii CCIS 

/Comisia 

pentru 

organizarea 

concursurilor 

scolare şI a 

Constituirea lotului 

judeţean/naţional 
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olimpiadei de 
istorie 

11.  Organizarea şi desfăşurarea 

fazei judeţene a 

concursului Memoria 

Holocaustului 

Aprilie 

2015 

Calendar 

M.E.N. 

Inspector de 

specialitate 

Membrii CCIS 

/Comisia 

pentru 

organizarea 

concursurilor 

scolare şI a 

olimpiadei de 

istorie 

Constituirea lotului 

judeţean/naţional 

12.  Discutarea propunerilor de 

programe C.D.Ş. pentru 

anul şcolar următor 

Mai 2015 Inspector de 

specialitate 

Membrii 
CCIS/Comisia 

pentru avizări 

şi recomandări 

Monitorizarea/avizarea 

programelor C.D.Ş. 

13.  Organizarea şi desfăşurarea 

fazei judeţene a 

concursului Democraţie şi 

toleranţă 

Aprilie 

2015 

Calendar 

M.E.N. 

Inspector de 

specialitate 

Membrii CCIS 

/Comisia 

pentru 

organizarea 

concursurilor 

scolare şI a 

olimpiadei de 
istorie 

Constituirea lotului 

judeţean 

14.  Analiza activităţii 

desfăşurate în anul şcolar 

2014 - 2015 

Iunie 2015 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 2014– 2015 

NR. 

CRT. 

TEMATICA PERIOADA RESPONSABILI 

1. Consfătuiri judeţene pentru ştinţe 

socio-umane şi cultură civică 

Septembrie  2014 Inspectorul de 

specialitate 

Consiliile profesorale 

2. Calendarul de desfăşurare a cercurilor 

pedagogice pentru anul şcolar 2014 – 

2014 şi transmiterea acestuia în şcoli 

Octombrie  2014 Inspectorul de 

specialitate 

Consiliul consultativ 

3. Elaborarea subiectelor şi a baremelor 

pentru olimpiada de ştiinţe socio-

umane pentru faza pe şcoală 

Noiembrie  2014 Inspectorul de 

specialitate 

Consiliul consultativ 

4. Organizarea olimpiadei de ştiinţe 

socio-umane pentru faza pe şcoală 

Decembrie  2014 Inspectorul de 

specialitate 

Consiliul consultativ 

5. Organizarea olimpiadei de ştiinţe 

socio-umane pentru faza locală 

Ianuarie  2015 Inspectorul de 

specialitate 

Consiliul consultativ 

6. Organizarea olimpiadei de ştiinţe 
socio-umane pentru faza judeţeană 

Martie   2015 Inspectorul de 
specialitate 

Consiliul consultativ 

7. Analizarea şi aprobarea programelor 

disciplinelor opţionale pentru anul 

Mai  2015 Inspectorul de 

specialitate 
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şcolar 2014- 2015 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: 

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; 

- 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 2014 – 2015 au fost: 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

UNITATEA ŞCOLARĂ Gr.Did. DISCIPLINA 

OSANU  OCTAVIAN L.P.S.BRĂILA I ISTORIE 

DUMITRESCU  ADRIANA LICEUL TEHNOLOGIC 

ANGHEL SALIGNY 

I ISTORIE 

PAVEL CORINA-

ROBERTA 

C.N.N.B. BRĂILA I ISTORIE 

MORARU EMELINA LICEUL TEORETIC 

NICOLAE IORGA 

I ISTORIE 

CHITRUŞCĂ  IANE ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

VLAICU VODĂ 

I ISTORIE 

GHEŢU OANA LICEUL TEORETIC M. 

SEBASTIAN 

I SOCIO-UMANE 

MARTIAN TONI CNNB I SOCIO-UMANE 

CONSTANTIN VIRGINIA LIC.PEDAGOGIC 

D.P.PERPESSICIUS 

I SOCIO-UMANE 

VOINEA DANIEL LICEUL DE ARTE H. 

DARCLEE 

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. 
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În  anul şcolar 2014-2015 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 / 2014-2015 

DISCIPLINE SOCIO-UMANE 
Data activităţii: 7 noiembrie 2014, ora 15:00 

Locul de desfăşurare a activităţii: Liceul de Arte “Hariclea Darclee”, Brăila 

Participă profesorii din liceele şi şcolile gimnaziale din municipiul şi judeţul Brăila. 

Responsabil cerc: prof. Voinea Daniel, 

Liceul de Arte “Hariclea Darclee”, Brăila  Temele cercului: Informare de specialitate: Studiu de caz – manualele 

alternative si examenul de bacalaureat la disciplina Sociologie Răspunde : Prof.Cristinel Dumitrascu – C. N. N. Bălcescu 
Perfecţionare metodică: Film didactic – personaje vii Răspunde : Prof.Mariana Martian – C. N. Gh. M.Murgoci 

Recenzie carte: Moment de evocare a personalitătii profesorului Constantin “Viorel” Bunea: lansare postum a cărtii 

Texte alese (Sapte ani pe-o insulă – proză; Neterminatele – poezii). Prezintă Ionut Stefan, Lector univ. dr. .,Universitatea 

"Danubius", Galaţi,Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. 

 

ISTORIA 

Cercul nr.1 

Data desfăşurării activităţii: 22 noiembrie 2014, ora 9:30 

Locul de desfăşurare a activităţii: Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza”, Brăila 

Responsabil cerc: prof. Nedelcu Teodora, grad didactic I, Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Brăila 

Temele cercului:  Informare de specialitate: „Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări ” , Lucian 
Boia, Editura Humanitas, 2014. 

Răspunde: prof.Sachelarie Claudiu, grad didactic definitiv, Şcoala Gimnazială Scorţaru Nou, jud.Brăila 

• Perfecţiona remetodică: Noi abordări în predarea istoriei (Referat) 

Răspunde: prof. Paraschiv Marian, grad didactic II, Liceul Teoretic „George Valsan”, Făurei, jud.Brăila 

Cercul nr.2 

Data desfăşurării activităţii :15 noiembrie 2014, ora 9:30 

Locul de desfăşurare a activităţii:Biblioteca judeteană ”Panait Istrati”, Brăila 

Responsabil cerc: prof. Bazon Diana, grad didactic II, Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”, Brăila 

Temele cercului: Informare de specialitate ”Comunitatea lipovenească din Brăila”, Răspunde: prof. Gheorghe Leonard, 

grad didactic I, Scoala Gimnazială ”A.S.Puskin”, Brăila  

Perfecţionare metodică: Prezentarea proiectului ”Identitatea natională,identitatea europeană. Ferestre către cunoasterea 

istoriei nationale si europene” 
Răspunde: prof. Aramă Săndica, grad didactic I, Scoala Gimnazială Mircea Vodă, jud. Brăila 

Învăţământ liceal 

Data desfăşurarii activităţii: vineri, 14 noiembrie 2014, ora 14:30 

Locul de desfăşurare a activităţii: Liceul de Arte “Hariclea Darclee”, Brăila 

Participă profesorii din liceele teoretice şi tehnologice din municipiul şi judeţul Brăila. 

Responsabil cerc: prof. Pavel Corina- Roberta, grad didactic I, Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu”, Brăila 

Temele cercului: 1.Informare de specialitate: 1. “Constantin Brancoveanu şi Brăila”, Prezintă: prof. Grigorescu 

Adriana, grad didactic I, pensionar; 2. Recenzie de carte: “Rusia în secolul XX: în căutarea stabilităţii”, Editura Meteor Press, 

2014, autor: David Marples, Răspunde: prof. Măciucă Felicia, grad didactic I, Liceul Teoretic “Constantin 

Angelescu” Ianca, jud.Brăila 

• Perfecţionare metodică: 1.”Evaluarea natională – între teorie si practică didactică” Răspunde : inspector şcolar, prof. grad 
I Vlad Alina – Mirela 

 

CERCURI   PEDAGOGICE   ISTORIE / SOCIO-UMANE- SEMESTRUL I I / 2014-2015 

ISTORIE 

Învăţământ gimnazial şi liceal:  

DATA/ORA: 8 mai 2015, ora 14:30 

LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII : Şcoala „Ion Băncilă” Brăila 

Informare de specialitate : „Graecia. Roma Barbaricum. In memoriam Lica Vasile, coordonatori Vladimir Iliescu, Decebal 

Nedu, 

Andreea Raluca Barbos, Editura Muzeul de Istorie Galaţi, 2014. Prezintă: Prof.gradul I, Andrăşoaie Mariana, Şcoala „Nikos 

Kazantzakis” 

Perfecţionare metodică: „Transdisplinaritatea istoriei:repere,importanţă, abordare”.Prezintă: Prof. grad I, Manea Silvia, 
Şcoala „Ion Băncilă” Brăila 

Responsabil cerc: prof. Nedelcu Teodora –Scoala Gimnazială ”Ion Creangă”, Brăila 

Participă profesorii de istorie din unitătile scolare din municipiul şi judeţul Brăila. 
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SOCIO-UMANE 

DATA/ORA: 24 aprilie 2015, ora 14:30 

LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII : Colegiul Tehnic ”Ed. Nicolau”, Brăila 

TEMA CERCULUI: Scoala si antreprenoriatul 

Informare de specialitate: Prezentare de noi aparitii editoriale 

Răspunde prof. grad I Voinea Daniel, Liceul de Arte “Hariclea Darclee”, Brăila 

Perfecţionare metodică: Răspunde: prof. grad II Buzoianu Manuela - Colegiul Tehnic ”Ed. Nicolau”,Brăila 

Coordonator cerc: prof. grad I Vlad Alina - Mirela, inspector scolar, ISJ Brăila 

Participă profesorii de socio-umane din unitătile şcolare din municipiul şi judeţul Brăila. 

 

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: 

Memoria 

Holocaustului 

Judeţeană  9 mai 2015, ora 

9:00 

Liceul Tehnologic. 

„Anghel Saligny” 

Profesorii îndrumători transmit datele 

elevilor până la 3 mai 2015 

Datele sunt preluate de prof. Dumitrescu 

Adriana şi Pavel Corina.  

Naţională Faza naţională: se organizează din 2 în 2 ani. În anul şcolar 2014-2015 nu se 

organizează fază  naţională 

Olimpiada 

naţională de 

istorie 

Şcoală  8-12 decembrie 

2014 

La nivelul fiecărei unităţi 

şcolare 

Profesorii de istorie alcătuiesc subiectele şi 

corectează lucrările  

Locală  14 februarie 

2015, 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 7 martie 2015, 

ora 9:00 

Liceul Teoretic  „Nicolae 

Iorga” 

Profesorii îndrumători transmit datele 

elevilor până la 21 februarie 2014 

Răspund:Marica Raluca, Negoiţă Mihai 

Naţională  6-10 aprilie 

2015 

Oradea, jud. Bihor Inspectorul şcolar 

Concursul: 

Istorie şi 

societate în 

dimensiune 

virtuală  

 

Judeţeană 28 martie 2015, 

ora 9.00 

Liceul Teoretic „Panait 

Cerna” 

Profesorii îndrumători transmit datele 

elevilor până la 15 martie 2015. Datele sunt 

preluate de prof.Rădulescu Mihai 

Naţională 15-18mai 2015 Bistriţa  Inspectorul şcolar 

Concursul de  

referate şi 

comunicări 
ştiinţifice ale 

elevilor 

Judeţeană 23 mai 2015, ora 

10:00 

Muzeul Brăilei „Carol I”, 

Casa Memorială ”Panait 

Istrati” 

Profesorii îndrumători transmit datele 

elevilor până la 9 mai 2014 

Răspund : Bertescu Manuela, Mocanu Oana 

Naţională 14- 17 iulie 2015 Piteşti, jud.Argeş Inspectorul şcolar 

Concursul: 

Cultură şi 
civilizaţie în 

România 

Judeţeană 28 martie 2015, 

ora 15,00 

Biblioteca Judeţeană 

„Panait Istrati” Brăila 

Profesorii îndrumători transmit datele 

elevilor până la 15 martie 2015 
Răspund: Lica Emilia-Elena, Pricop 

Constantin 

Naţională 1 -4 iunie 2015 Botoşani Inspectorul şcolar 

Olimpiada 

Naţională de 

Ştiinţe socio-

umane 

 

Şcoală  6-10 decembrie 

2014 

La nivelul fiecărei unităţi 

şcolare 

Profesorii de ştiinţe socio-umane alcătuiesc 

subiectele şi corectează lucrările  

Locală  14 februarie 
2015 

La nivelul fiecărei unităţi 
şcolare 

Subiectele se vor elabora la nivel ISJ  
Răspund: 

Gheţu Costel, Popa Marian 

Judeţeană 28 februarie 

2015 

 

Liceul teoretic „Mihail 

Sebastian” 

Profesorii îndrumători transmit datele 

elevilor până la 21 februarie 2014 

Voinea Daniel, Constantin Virginia, Gheţu 

Oana 

Naţională  6-10 aprilie 

2015 

Mangalia, jud.Constanţa Inspectorul şcolar 
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Concursul 
Naţional 

“Democraţie şi 

toleranţă 

 

Şcoală  Februarie 2015 La nivelul fiecărei unităţi 
şcolare 

 

Profesorii de istorie/ ştiinţe socio-umane 
/alcătuiesc subiectele şi corectează lucrările  

Locală  20 martie 2015 La nivelul fiecărei unităţi 

şcolare 

Profesorii îndrumători transmit datele 

elevilor până la 2 februarie 2015 

Dumitraşcu Cristinel, Marţian 

Toni 

Judeţeană 22 mai 2015, ora 

9:00 

 

Şcoala Gimnazială „Ion 

Creangă” 

Profesorii îndrumători transmit datele 

elevilor până la 28 martie 2015 

Voinea Daniel, Nedelcu Teodora 

Naţională  27-30 iulie 2015 Deva , jud.Hunedoara Inspectorul de specialitate 

 

Inspecţiile şcolare au urmărit în anul şcolar 2014-2015 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 2014-2015 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 2014-2015; 

 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) ; 
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 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. 

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  2014-2015 

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 

-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. 
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acreditate de M.E.N; 
-Modernizarea activităţilor de cerc metodic şi transformarea 

lor în activităţi complexe care să vină în sprijinul 

profesorilor. 

       
 

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; 

-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   

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; 

-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; 
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S
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E

C

T

E 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 

 Participarea cadrelor didactice  la cursurile organizate prin intermediul Casei Corpului Didactic Brăila. 

 Crearea unor teste standardizate şi a unor auxiliare de pregătire pentru "Bacalaureat". 

 Voluntariatul cadrelor didactice în  pregătirea suplimentară a elevilor pentru obţinerea rezultatelor bune la 

examenele naţionale. 

 Înscrierea  în C.A.E.N., Anexa B  Nr. 26362/10.02.2015, în domeniul A.8, Culturi şi civilizaţii, oziţia 10, avizat de 

M.E.C.Ş  a “Proiectului National „Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor români”, editia a IV-a. În anul şcolar 2014-2015 

în cuprinsul proiectului a fost organizat Simpozionul Naţional “Epoca Unirii Principatelor şi a domniei lui Al. I. Cuza-

ecouri interne şi internaţionale oglindite în presă, istoriografie şi în literatură” (Simpozion naţional pentru cadre didactice 
din România) şi Concursul Naţional ,,Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor români” inclus în C.A.E.N., înscris în Anexa 

B Nr. 26362/10.02.2015, în domeniul A.8, Culturi şi civilizaţii, poziţia 10, avizat de M.E.C.Ş., 

 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 istorie şi discipline socio-umane participanţi la formare 

continuă . 

 

 

ARTE 

Principalele direcţii psre care au fost orientate acţiunile de monitorizeze a învăţământului artistic din judeţul Brăila în anul 

şcolar 2014-2015 au vizat creşterea calităţii procesului educaţional, formarea continuă şi profesională a cadrelor didactice, 

sporirea responsabilităţii educaţionale la nivelul unităţilor şcolare şi al structurilor organizaţionale de formare cintinuă. 

 

Obiective generale stabilite pe baza documentelor enumerate au fost: 

1. Radordarea ofertei de instruire specifice învăţământului de artă priorităţile strategice ale M.E.C.Ş.; 
2. Asigurarea conducerii operaţionale a principalelor activităţi din sfera disciplinelor specifice ariei curriculare Arte la 

nivelul sistemului judeţean de învăţământ; 

3. Proiectarea curriculum-ului pornind de la finalităţile şi obiectivele învăţământului; 

4. Centrarea competenţelor de formare de capacităţi şi atitudini esenţiale în formarea personalităţii; 

5. Asigurarea calităţii ofertei educaţionale şi a proceselor instrucţionale la disciplinelor din sfera educaţiei artistice; 

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. Artagerea 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 vizulae, Coregrafie, Arhitectură, Teatru). 

 

ÎNCADRAREA CU PRESONAL DIDACTIC 

 

-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 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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Specialitatea Cadre 

didactice 

Personal didactic calificat Suplinitori 

necalificaţi 

Gr. 

did. 

I 

Gr. 

did. 

II 

Def. Deb. 

R U Titulari Suplinitori  

calificaţi 

Pensionari 

Educaţie  

Muzicală 

71 7 64 39 15 7 12 26 17 19 9 

Arte vizuale 40  5 35 21 21 8 5 17 11 13 7 

Teatru 4 - 4 4 - - - 1 - 3 - 

Coregrafie 4 - 4 - 2 - - - - - - 

Total 119 12 99 64 38 15 17 44 28 35 16 

  

 

 

Gradul de calificare a personalului didactic de specialitate din aria curriculara Arte în anul şcolar 2014-2015 a fost: 

- Profesori calificaţi: 119; urban: 99; rural:12 

- Cadre didactice necalificate: 17 

     Gradul de specializare a profesorilor de arte a fost: 

- Gradul didactic I: 44; gradul didactic II: 28; 

- Definitivat: 35; debutanţi: 16 

- Cu studii postuniversitare: 7 

- Cu studii doctorale: 2 
 

INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

Inspecţia de specialitate a urmărit atingerea unor standare care să definescă stilul didactic al profesorilor şi de pregătire 

al elevilor, formarea abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional, dezvoltarea interesului 

pentru educaţia artistică şi emancipare permantă printr-un învăţământ axat numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi 

pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi acţiune. În acest sens, procesul de evaluare şi consiliere a cadrelor didactice în 

cadrul inspecţiei de specialitate a urmărit cu precădere: 

- cunaşterea 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; 

- niveleul standartelor şi al progresului şcolar realizat de către elevi; 

- calitatea activităţilor extracurriculare specifice învăţământului artistic; 

- eficienţa activităţilor de ansamblu coral; 

- perfecţionarea cadrelor didactice înscrise la examenele de definitivare în învăţământ şi grade didactice, prin 

efectuarea inspecţiilor curente şi speciale la activităţile 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 cultural, a valorilor umane, a patrimoniului local şi  a aeducaţiei 

inerculturale prin artă. 

 

INSPECŢII  EFECTUATE (situaţie statistică) 

Tipul inspecţiei Unităţi 

şcolare 

Cadre 

didactice 

Nr. de ore 

asistate 

Calificative 

acordate 

Note 

acordate 

Inspecţii de revenire 

1 2 3 4 Fb B S Ns 8 9 10 Planificat Realizat 

INSPECŢII GENERALE 9 21 2 32 4 16 48 9 - - - - - 9 8 

INSPECŢII 

SPECIALE 

Gradul I 1 2 - - - 2 - - - - - - 2 - - 

Gradul 

II 

3 3 - - - 3 - - - - - - 3 - - 

Definitiv 5 15 - - - 15 - - - - 1 3 11 - - 

INSPECŢII 

DE  

SPECIALIATE 

Gradul I 5 5 4 5 2 - 5 - - - - - - 5 5 

Gradul 

II 

5 5 - 5 - - 5 - - - - - - - - 

Definitiv 3 5 2 3 - - 4 1 - - - -  - - 

INSPECŢII 

TEMATICE 

 9 21 - - 4 17 - - - - - - - 9 8 

INSPECTOR  36 78 9 40 7 5 7 - - - - 2 7 90 87 
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METODIŞTI  9 49 2 60 12 16 87 2 - - - - 3 13 37 

 

ANALIZA S.W.O.T. A INSPECŢIEI ŞCOLARE 

Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi Ameninţări 

-Asumarea responsabilităţii 

comune pentru dezvoltarea şi 

optimizarea educaţiei artistice 

-Încadrarea mai bună. Cu personal 

de specialitate calificat în 

învăţământul vocaţional de artă 

-Calităţile personale şi profesionale 

ale cadrelor didactice cu ţinută 

pozitivă privind conduita în şcoală 

şi în raportul cu elevii 

-Implicarea unui număr relativ 

ridicat de profesori în activităţile 
extracurriculare 

-Responsabilizarea elevilor 

interesaţi de performanţă artistică 

prin cooptarea acestora în 

Orchestra de cameră “Darcle” şi 

Taraful Liceului de Arte 

-Interferenţa formativului cu 

informativul în vederea 

accesibilizării procesului artistic de 

asimilare a conţinuturilor 

-Portofoliile profesorilor nu 

conţin documente 

docimologice şi nu reflectă 

situaţia comparativă a testelor 

iniţiale şi finale pentru a putea 

urmări în progresie atingerea 

randamentului şcolar în actul 

de educaţie artistică 

-Dosarele comisiilor metodice 

nu cuprind responsabilităţile 

de revin fiecărui membru al 

comisiei, cu termen exact de 
îndeplinire şi răspundere 

-Slaba implicare a unor 

manageri, profesori metodişti 

şi membri ai consiliilor 

consultative de specialitate  în 

monitorizarea activităţilor 

extracurriculare din unităţile 

de invăţământ 

-Conturarea unui proces 

de învăţământ artistic 

bazat pe sfera practică, 

aplicativă a experieţelor 

artistice 

-Libertatea creativă a 

profesorului de 

instrument, educaţie 

muzicală sau educaţie 

plastică pusă în slujba 

unei educaţii centrate pe 

elev 
-Prezentarea activităţii 

artistice a elevilor în 

manifestări publice 

(concerte,expoziţii,concur

suri, recitaluri, 

medalioane artistice etc.) 

-Neglijarea 

fundamentului 

metodic, logic şi bine 

structurat care poate 

afecta calitatea actului 

de predare-învăţare 

 

ASPECTE SEMNIFICATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR CADRELOR DIDACTICE 

DIMENSIUNEA CONCEPTUALĂ 

Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi Ameninţări 

-Proiectarea activităţilor s-a 

realizat pe baza unei bune 

documentări metodice, 

conţinuturile au fost raortate la 

aptitudinile şi capacităţile elevilor, 

metodele şi strategiile fiind 

adaptate la nivelul claselor  

-coerenţă reală între obiectivgele 

programelor şcolare, competenle 

specifice, conţinuturi şi resurse (la 

nivelul micro şi macroproiectării) 
-integrarea creativă a elementelor 

de noutate din lecţii în 

documentele de planificare, prin 

utilizarea unor varite mijloace 

auxiliare:  fişe de audiţie, partituri, 

dicţionare, albume de artă 

-interpretarea personală a 

programei curriculare 

-strategii didactice în acord cu 

obiectivele, resursele, 

conţinuturile, realizarea 

portofoliilor temetice în care 
materialele ilustrative personalizate 

a reprezentat un suport important 

pentru exemplificarea 

conţinuturilor ştiinţifice din lecţii 

-întocmirea formală a unor 

documente existente în mapa 

profesorului şi în mapa 

responsabilului de catedră 

-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 

-ignorarea particularităţilor 

claselor (în mediul rural) 

-abordarea unui schematism în 

realizarea proiectării didactice 

(la profesorii debutanţi) 

-elaborarea incompletă a 

protofoliilor profesorilor 

-optimizarea 

managementului 

informaţiei, prin 

realizarea unei baze de 

date care asigură accesul 

profesorilor la resursele 

bibliografice şi media, în 

vederea dezvoltării 

competenţelor privind 

proiectarea/organizarea 

activităţilor didactice 
-asigurarea unor servicii 

de consultanţă/consiliere 

specializată, prin 

monitorizare evaluare şi 

furnizare  a feedbackului 

în domeniul didacticii 

desciplinelor artistice şi 

managementului 

-facilitarea 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 

-Ignorarea prevederilor 

programei curriculare de 

educaţie muzicală privind 

-Centralizarea ofertelor 

privind concursurile, 

festivalurile,concertele,rec

-Banalizarea 

concursurilor de Arte 

vizuale desfăşurate la 
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nou, în special la profesorii cu 
experienţă îndelungată la catedră, 

plasarea elevilor, prin strategii 

didactice active, în centru 

activităţilor didactice; 

-Redimensionarea metodelor 

didactice abordate în demersul 

didactic prin valorificarea 

observaţiilor anterioare (an şcolar, 

precedenta unitate de învăţare etc.) 

prin crearea inui cardu flexibil, 

cooperant de comunicare între 

profesori şi elevi; 
-Centrarea demersului didactic pe 

obiective şi nu pe conţinuturi; 

-Marcarea în manieră clasică a 

scvenţelor didactice, momentul 

aperceptiv reprezentând şocul care 

declanşează predarea. 

obligativitatea elevilor din 
învăţămânul tradiţional de a 

studia un instrument muzical 

-formularea confuză a legăturii 

dintre competenţe specifice 

(capacităţi de interpretare-

receptare şi utilizare a 

elememtelor de limbaj artistic 

ce înlesnesc creativitatea, 

sensibilitatea, fantezia, 

imaginaţia) şi conţinuturile 

activităţilor didactice; 

-Lipsa de interes privind 
valorificarea patrimoniului 

local în cadrul activităţilor de 

Educaţie artistică 

italurile, medalioanele 
artistice, expoziţiile etc. 

oferă posibilitatea 

pregătirii loturilor de elevi 

în vederea participării la 

viitoarele confruntări 

artistice 

-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. 

 

nivel local, prin lipsa 
unor regulamente şi 

criterii de jurizare 

unitare; 

 

 

 

 

DIMENSIUNEA  EVALUATIVĂ 

Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi Ameninţări 

-Implicarea elevilor în realizarea 

instrumentelor de evaluare; 
-Diversificarea metodelor şi 

instrumentelor de evaluare; 

-Cunoaşterea 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; 
-Cunoaşterea principiilor de 

elaborare a unor teste de evaluare, 

tipuri de itemi şi struncura 

subiectelor pentru exqamenele 

naţionale; 

-Corelarea modalităţilor/probelor  

de evaluare propuse la clasă cu 

probele de evaluare  şi criteriile de 

performanţă precizate în 

standardele de pregătire 

profesională; 
 

 

-Evaluările iniţiale nu au fost 

analizate pentru a outea 
valorifica concluziile în 

elaborarea documentelor de 

proiectare didactică; 

-Metodele de notare şi evaluarea 

alternative nu sunt generalizate 

în cele mai multe cazuri fiind 

folosite doar experimental; 

-Baremele de notare şi 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 edicaţionale în 
învăţământul de masa 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 

deîmbunătăţire a 

activităţilor didactice. 

 

-Lipsa exerciţiului de 

formare a 
deprinderilor de 

evaluare/autoevaluare 

ale elevilor  

diminuează interesul 

acestora pentru 

activităţi didactice 

specific educaţiei 

estetice. 

 

DIMENSIUNEA  EDUCATIVĂ 

Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi Ameninţări 

-Înfiinţarea unor formaţii 

instrumentale (orchestra de 

camera “Darclee” şi taraful 

Liceului de Artă; 

-Organizarea unor activităţi 

extracurriculare atractive 

bazate pe colaborări 

interdisciplinare la nivelul 

învăţământului vocaţional de 

-Lipsa de preocupare a profesorilor 

de Educaţie muzicală pentru 

formarea viitorilor consumatori de 

artă, prin participare la concerte, 

spectacole, concursuri, recitaluri, 

vernisaje etc. 

-Dezintaresul total al unor profesori, 

atât din mediul urban, cât şi din 

mediul rural (navetiştii) pentru 

-Organizarea unor 

festivităţi de premire a 

elevilor cu performanţe 

la concursurile 

naţionale şi 

internaţionale; 

-Organizarea unor 

cursuri de “Master-

Class” pentru elevii cu 

-Subminarea 

autorităţii cadrelor de 

specialitate prin 

cooptarea în comisii 

de jurizare a 

lucrărilor de arte 

vizuale şi a 

concursurilor de 

muzică, teatru, 



 

140 
 

arta; 
-Excursii de documentare şi 

orientare profesională cu elevii 

anilor terminali; 

-Realizarea unei bănci de date 

privind potenţialul artistic din 

unităţile şcolare cu prilejul 

desfăşirării unor comcursuri 

judeţene/interjudeţene 

 

organizarea activităţilor extraşcolare 
de educaţie estetică; 

-Slaba pregătire a unor absolvenţi ai 

universităţilor particuloare (în sistem 

I.D.) care predau discipline artistice 

în unităţile şcolare determină 

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; 

 

performanţe artistice 
deosebite; 

-Valorificarea 

experienţelor pozitive 

(metodologii, 

indicatori, standarde, 

competenţe deja 

obţinute în domeniul 

educaţiei artistice) prin 

proiecte generalizate la 

nivelul sistemului;  

coregrafie a unor 
neprofesionişti (cadre 

didactice ce alte 

specialităţi, sponsori 

şi reprezentnţi ai 

autorităţilor locale). 

 

ORGANIZAREA/MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR METODICE 

Nivel Modalităţi Participare % 

Catedră -lecţii demonstrative; 

-dezbateri; 

-audiţii muzicale; 

-proiecte de grup (expoziţii/concerte/medalioane 

artistice/recitaluri etc.); 

 

Judeţean -consfături-ateliere de lucru; 

-cercuri metodice; 

-stagii de formare; 

 

 

 

 

 

CERCURILE  METODICE 
Cercurile şi comisiile de Muzică, Arte vizuale, Teatru/Coregrafie şi-au diversificat ariile 

de competenţă şi de intervenţie, organizându-şi proprile 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 disciplinele opţionale, pentru evaluarea sumativă a 

elevilor). 

 Problematica cercurilor metodice nu atinge în suficientă măsură problemele sensibile ale disciplinelor artistice şi nu 

se concretizeză 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 pregătire 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 activităţi 

metodice. 
 Sporirea performanţelor profesionale ale personalului didactic prin programe de formare continuă să fie unul dintre 

obiectivele principale ale inspectoratului şcolar. În circumstanţele scimbării paradigmei instituţionale 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 dechisă a vizat profesionalizarea carierei didactice, dezvoltarea performanţelor  proprii şi participarea activă, 

atât la reforma de sistem, cât şi la reforma curriculară a disciplinelor artistice. 

 

Premii obţinute la Olimpiada Naţională şi concursurile naţionale de Arta actorului  

                                               în  anul şcolar 2014-2015 

 

I.Concursul Naţional de Comedie „Ştefan Mihăilescu Brăila”, Brăila, 06-09.11.2014 

      1. Menţiune - Podgoreanu Marina, cls.XII D, prof. Antonescu Gheorghe, secţiunea interpretare individuală.. 

 

II.Concurs Naţional „Margareta Sterian” Buzău, 27.02-01.03 2015- secţiunea Interpretare individuală 

1. Premiul II-  Radu Ionuţ, cls. IX D, prof. Jarcu Zane. 

2. Premiul I- Jinga Mihai, cls. X D, prof. Jarcu Zane. 

3. Menţiune - Busuioc Georgiana, cls. X D, prof. Jarcu Zane. 

4. Premiul II - Muscalu Andreea, cls. XI D, prof. Antonescu Gheorghe. 

5. Menţiune - Dobrin Ovidiu, cls. XI D, prof. Antonescu Gheorghe. 

6. Premiul II - Craioveanu Luciana , cls. XII D, prof. Jarcu Zane. 

 

III. Olimpiada Naţională Arta actorului, Timişoara, 06-09.04.2015 

Secţiunea - Trupe de teatru 
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Premiul I - obţinut cu spectacolul „Visul unei nopţi de vară” după W. Shakespeare, prof. coordonatori Jarcu Zane şi Brânzia 

Nicoleta, trupa fiind formată din elevii cls.XII D. 

Secţiunea – Interpretare individuală 

1. Premiul I – Mihalache Dorin, cls.XII D, prof. Antonescu Gheorghe. 

2. Menţiune – Cuţescu Mădălina, cls. XII D, prof. Antonescu Gheorghe. 

3. Premiul III- Leca Vergil Adrian, cls. XI D, prof. Brânzia Nicoleta. 

 

Olimpiada Naţională de interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice muzicale 

Iaşi 2015 

 Premiul II – Andrei Vlad cls. a IX-a violă, prof. îndrumător Popescu Ioan 

 Premiul special – Leca Iulian cls. a XII-a canto clasic, prof. îndrumător Liliana Chiriţă 

Concursul naţional de interpretare a muzicii româneştipentru pian BRAVE CLAVIATURI  5 aprilie 2015 
 Premiul I – Bădaşcu  Maria cls. III-a prof. îndrumător Petrescu Mircea 

 Premiul II – Prister Victor Emanuel cls. V prof. îndrumător Petrescu Mircea 

Concursul naţional “Gheorghe Naum” 2014 

 Marele premiu “Gheorghe Naum”2014 – Paloşanu Ana Maria, grafică cls. a IX-a  

    Prof. îndrumător Volcu Elisabeta, Liceul de Arte “Hariclea Darclee” 

Premiul I – Podaru Mirela, grafica, cls. a IX-a, prof. îndrumător Volcu Elisabeta, Liceul       de Arte “Hariclea Darclee” 

Premiul II – Coliof  Diana, grafică cls. a X-a, prof. îndrumător  Ioanid Marilena, Liceul       de Arte “Hariclea Darclee” 

Premiul II – Şerban Sorin, fotografie cls. a XII-a prof. îndrumător  Spătaru Raluca, Liceul de Arte “Hariclea Darclee” 

 

Concursul internaţional de interpretare “Miniatura Romantică” 

Galaţi 21-23 mai 2015 
 Premiul I – Nistor Andrei, vioară, cls. a III-a prof. îndrumător Popescu Ioan 

 Premiul I – Andrei Vlad-Gabriel, violă, cls.a IX-a prof. îndrumător Popescu Ioan 

 Premiul I – Gheorghe valentine, chitară, cls. a VII-a prof. îndrumător Teodor Şipoş 

 Premiul I – Grigore Andrei, clarinet, cls. a V-a prof. îndrumător Petrea Gogu 

 Premiul I – Peltea Adrian, clarinet, cls. a XI-a prof. îndrumător Petrea Gogu 

 Premiul III – Leu Adrian, clarinet, cls. a XI-a prof. îndrumător Petrea Gogu 

 Premiul III – Leca Iulian, canto clasic, cls. a XII-a prof. îndrumător Liliana Chiriţă 

 Menţiune – Stoica Ana-Maria, canto clasic, cls. a X-a prof. îndrumător Liliana Chiriţă 

 Menţiune – Vasile Diana, canto clasic, cls. a X-a prof. îndrumător Liliana Chiriţă 

 

 

 

Concursul internaţional de interpretare “George Georgescu” 2015 

Premiul II – Ştefan Mario-Robert, pian cls. I prof. îndrumător Galina Cojocari 

Menţiune – Pavel Robert, pian cls. a III-a prof. îndrumător Galina Cojocari 

Premiul I – Duetul de clarinete format din elevii Datcu Cristian cls. a XI-a şi Stanciu    Alexandru cls. a XI-a, prof. 

îndrumător Petrea Gogu 

Premiul II – Trio de clarinete format din elevii Stanciu Alexandru, Datcu Cristian şi Peltea Adrian, prof. îndrumător Petrea 

Gogu 

Premiul III – Cvartetul de clarinete format din elevii Stanciu Alexandru, Datcu Cristian, Leu Adrian şi Peltea Adrian, prof. 

îndrumător Petrea Gogu 

 

Concursul interjudeţean “Noelia Prisecaru” 05 iunie 2015 
Premiul I – Formaţia “Pian la patru mâini” alcătuită din elevii Costescu Beatrice Anca şi Mocanu Cristina Florentina de la 

Liceul de Arte “Hariclea Darclee”, profesori îndrumători Leonarda Gheţ şi Marilena Niculescu 

Premiul II – Duetul Flaut-Pian alcătuit din elevii Lazăr Maria Aristiţa şi Giurgea Florina Iuliana de la  Liceul de Arte 

“Hariclea Darclee”, profesori îndrumători Marieana Chirman şi Adriana Burcă 

 

INFORMATICĂ 

1.1. Analiza calităţii educaţiei, din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecţia şcolară 

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. 

Obiectivele generale, stabilite prin planul managerial al inspectorului şcolar de specialitate (disciplina 

Informatică/TIC), care vizează atât activitatea desfăşurată în Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, cât şi activitatea 

desfăşurată în unităţile de învăţământ din judeţ, au fost următoarele: 
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 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 2014-2015 
 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice de 

specialitate, directorul, au 

preocupări deosebite pentru 

dotarea, întreţinerea şi 
utilizarea cabinetelor de informatică. Au fost instalate licenţele trimise de MECS, au fost îmbunătăţite sistemele de prin 

contribuţii ale comunităţilor locale sau ale comitetelor de părinţi de la nivel de şcoală. 

Îndrumarea activităţii cadrelor didactice s-a concretizat prin ore de consiliere, analiză dezbateri şi inspecţii tematice şi 

generale. 

Activităţile de îndrumare şi control s-au desfăşurat conform Graficului unic de control al I.S.J. Brăila, la disciplina 

informatică/TIC nefiind depusă nici o sesizare de competenţa inspectorului şcolar de specialitate. 

 

INSPECŢIA ŞCOLARĂ -  SITUAŢIA STATISTICĂ ŞI ANALITICĂ 

 1 Tipul controlului: 

Inspecţie şcolară generală 

Inspecţii speciale 
Inspecţii de specialitate 

 

Nr. calificative acordate:  30      

din care:    

26 Foarte Bine  

1 B 

3 nota 10 

 

2014/2015 Titulari Suplinitori calificati Suplinitori necalificati TOTAL 

Liceu 48 7 0 55 

Scoli urban 5 10 1 15 

Scoli rural 1 7 0 8 

 TOTAL 64 24 1 78 
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Nr. 

Crt. 
Tipul controlului Nr. unităţi şcolare inspectate 

Nr. cadre didactice 

inspectate 

Calificativul 

acordat 

1 Control frontal Inspecţie şcolară 

generală  
6 unităţi scolare 10 cadre didactice 

9 FB  

1 B 

2 Inspectii curente: Gradul II, Gradul I 

Inspecţii speciale:Definitivat, Gradul 

II, Gradul I 

20 unităţi şcolare 20 cadre didactice 

18 FB 

2 nota 10 

 

3 Control tematic 2 unitati  şcolare - - 

 

2 Echipa de inspecţie  

Tipul inspecţiei Nume şi prenume Statutul 

Control Tematic Ion Aurelia Inspector de specialitate I.S.J.  Brăila 

 

 

Inspecţii speciale 

Ion Aurelia Inspector de specialitate I.S.J.  Brăila 

Pruş Paul Metodist ISJ Braila 

Sima Raluca Metodist ISJ Braila 

Trufaş Cătălina Metodist ISJ Braila 

Arici Liliana Metodist ISJ Braila 

Slavu Mihaela Metodist ISJ Braila 

 
Constatări generale asupra inspecţiei în specialitate : 

-aspecte pozitive : 

-diversificarea materialelor didactice auxiliare utilizate în cadrul predării-învăţării-evaluării la disciplina informatică şi la 

disciplinele opţionale; 

-creativitatea şi multilateralitatea posibilităţilor de abordare a lecţiilor, cu accent pe aspectul practic-demonstrativ-educativ; 

-posibilitatea de includere activă a metodelor audio-video în procesul didactic; 

i-nteresul crescut al elevilor pentru studiul informaticii facililat de calitatea prestaţiei didactice a cadrelor didactice  

inspectate. 

-aspecte de remediat : 

-reducerea drastică a numărului de ore la TIC în învăţământul liceal la grupurile şcolare afectează grav nivelul informaţional,  

al deprinderilor şi competenţelor formate pentru sine şi pentru viaţă;  
-caracterul exclusiv descriptiv abordat de unele cadre didactice în demersul didactic; 

-promovarea cu timiditate a unor metode de evaluare precum, autoevaluarea, transevaluarea, interevaluarea. 

 

 

 

 

 

PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE  

    a)  Evaluarea activităţii personalului didactic : 

Aspecte pozitive 

Conţinuturile propuse sunt în concordanţă cu programa şi cu potenţialul de învăţare al elevilor.   

Planificările calendaristice sunt întocmite în conformitate cu programele şcolare în vigoare;  
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. 

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.  

 

Aspecte negative 

Recomandări realizate în urma inspecţiilor de specialitate: 
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Accentuarea aspectelor de analiză referitoare la optimalitatea algoritmilor şi realizarea de studii comparative între diferite 

metode de rezolvare a unei probleme 

Antrenarea elevilor în căutarea unor soluţii mai creative la problemele propuse, prin combinarea metodelor frontale cu cele 

individuale 

Utilizarea în cadrul orelor de laborator a lucrului diferenţiat pe grupe organizate pe nivele de pregătire 

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 

 

b) Propuneri de îmbunătăţire a activităţii: 

Cuprinderea cadrelor didactice debutante în activitate de monitorizare prin sistemul de mentorat 

Monitorizarea atentă a orelor de la clasele de matematică-informatică care vor susţine Competentele Digitale si probele scrise 

din cadrul examenului de bacalaureat. 
 

1.2.  Activitatea de predare-învăţare: curriculum aplicat, strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare 

utilizate, instrumentele de evaluare utilizate şi rezultatele elevilor la evaluarea curentă 

 

În  anul şcolar 2014-2015 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. 

 

CERCUL 1 SEMESTRUL I 

Învăţământ liceal 

Participă profesorii din liceele şi colegiile din municipiul şi judeţul Brăila. 

Responsabili cerc :  

prof. gr. I Toncea Cristian, Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu”, Brăila 

prof. gr. I Moţ Nistor, Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu”, Brăila 

prof. gr. I Pruş Paul, Colegiul Naţional “Gh. M. Murgoci” Brăila 

Temele cercului: 

Perfecţionare metodică 

• Metode şi tehnici activ participative de predare, învăţare, evaluare 

• Abordarea interdisciplinară la disciplinele informatică şi TIC 

-referate,  exemple de bune practici 

 Răspunde:  
 -prof. gr. I Ciochină Luminiţa, Liceul Teoretic ”N. Iorga” Brăila, prof. gr. II Enache Mariana, Colegiul National „Ana Aslan” 

Brăila,   

Olimpiade şi concursuri şcolare: 

Sugestii metodologice privind pregătirea probei de C# 

Răspunde: prof. gr. def. Buzoianu Ştefan, Colegiul Naţional “Gh. M. Murgoci” Brăila 

Locul de desfăşurare a activităţii: Colegiul Naţional “Ana Aslan” Brăila 

Data  desfăşurarii  activităţii: miercuri, 12 noiembrie 2014, ora 14,30 

 Învăţământ gimnazial 

Participă profesorii care predau la nivelul claselor I-VIII din municipiul şi judeţul Brăila. 

Responsabili cerc:  
prof. gr. I Mortu Florica, Colegiul Naţional ”N. Bălcescu” Brăila 

prof. gr. I Arici Liliana, Colegiul Naţional ”N. Bălcescu” Brăila 

prof. gr. I Savu Ileana, Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Brăila 

 

 

Temele cercului: 

Perfecţionare metodică:  

Exemple de bune practice în corelarea unităţii de învăţare cu activitatea la clasă 

Răspunde:  
prof. gr. def. Bernacek Anamaria, Scoala Gimnaziala ”R. Tudoran” Brăila 

Olimpiade şi concursuri şcolare: 

Sugestii metodologice în elaborarea şi susţinerea probelor la Olimpiade si concursuri 

Răspunde :  
prof. gr. I Ciurea Silvia, Palatul Copiilor Braila 

Locul de desfăşurare a activităţii: Colegiul Naţional “Ana Aslan” Brăila 
Data  desfăşurarii  activităţii: luni, 10 noiembrie 2014, ora 14,30 

INGINERI DE SISTEM,  ANALIŞTI PROGRAMATORI  

Participă informaticienii/laboranţii din liceele şi colegiile din municipiul şi judeţul Brăila. 

Responsabili cerc :  

Informatician Petre Gabriel, Colegiul Naţional ”Gh. M. Murgoci” Brăila 

Informatician Durlea Liliana, Liceul de Arte “H. Darclee” Brăila 
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Temele cercului:  

Rolul informaticianului în procesul educaţional 

Raspunde: 

Informatician Gheorghiu Mihaela, Colegiul Tehnic  “P. Istrati” Brăila 

Aplicaţii de gestiune a reţelelor 

Raspunde: 

Informatician Costache Tatiana, Liceul Teoretic ”P. Cerna” Brăila 

Locul de desfăşurare a activităţii : Colegiul Tehnic “P. Istrati” Brăila 

Data  desfăşurarii  activităţii: luni, 3 noiembrie 2014, ora 14:00 

 

SEMESTRUL II 

CERC PEDAGOGIC INFORMATICA, SEM. II, AN SCOLAR 2014-2015 

CALENDARUL OLIMPIADELOR  ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE  

1. Olimpiada de Informatică  

-februarie 2015 – etapa locală  

-7 martie 2015 – etapa judeţeană  

-3 aprilie 2015 - 8 aprilie 2015 – etapa naţională (liceu)-Târgovişte 

-15 aprilie 2015 - 19 aprilie 2015 – etapa naţională (gimnaziu) – Brăila  

2. Olimpiada de Tehnologia Informaţiei  

-februarie 2015 –etapa locală  

-21 martie 2015 – etapa judeţeană  

-14 mai -17 mai 2015 – etapa naţională Buzău 

3. Concursul Infoeducaţie  
-martie 2015 – etapa locală  

-mai 2015 – etapa judeţeană  

-iulie-august 2015 – etapa naţională – Gălăciuc  

4.Concursul AcadNet  

-21 februarie 2015 – etapa judeţeană 

-27-28 martie 2015 – etapa interjudeţeană  

-08-10 mai 2015 – etapa naţională -Bucureşti  

INGINERI DE SISTEM,  ANALIŞTI PROGRAMATORI  

Data: 15 aprilie 2015, Colegiul Naţional ”N. Bălcescu” Brăila, Colegiul Naţional ”Gh. M. Murgoci” Brăila, Liceul Pedagogic 

„D. P. Perpessicius” Brăila, Liceul Teoretic ”P. Cerna” Brăila 

Olimpiada Naţională de Informatică – Gimnaziu – Brăila, 2015 

 
A fost organizată consfătuirea cadrelor didactice de specialitate informatică şi TIC în data de 12.09.2014. În cadrul 

acestei şedinţe s-a discutat despre: documentele profesorului, structura anului şcolar 2014-2015, planul cadru de învăţământ, 

programele şcolare, prezentarea statisticilor privind rezultatele la examenele naţionale din anu scolar 2014-2015, precizări 

privind mediul de lucru OJI/ONI, formarea continuă, calendarul şedinţelor de catedră/cerc în anul şcolar 2014-2015. 

Situaţia înscrierii la examenele de obţinere a gradelor didactice se prezintă astfel: 

Forma de perfecţionare Număr cadre didactice înscrise: 

Definitivat 2015 1 

Gradul I sesiunea 2015 5 

Gradul I sesiunea 2016 6 

Gradul I sesiunea 2017 2 

Gradul I sesiunea 2018 3 

Gradul II 2015 1 

Gradul II 2016 4 

Gradul II 2017 1 

 

 

 

Pentru realizarea inspecţiilor, s-au respectat reglementările în vigoare şi s-a apelat şi la corpul de metodişti. Toate 

inspecţiile desfăşurate au decurs în condiţii optime demonstrând seriozitate atât din partea metodiştilor cât şi a candidaţilor. 

La examenul de ocupare a posturilor vacante din învăţământul preuniversitar sesiunea iulie 2014 s-au prezentat 6 cadre 

didactice care au obtinut note între 4.05 si 6.80. 
 

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; 
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 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; 

 

Recomandări: 

 Repartizarea elevilor pe grupe de lucru (de nivel superior, mediu, cu nevoi speciale) în funcţie de standarde bine 

precizate şi având în vedere stilurile de învăţare şi inteligenţele multiple. 

 Realizarea de fişe de lucru cu paşi mici (etapizate) întocmite după categoria de grupă din care fac parte elevii. 

 Aplicarea testelor iniţiale la începutul fiecărei unităţi de învăţare în vederea realizării unei planificări corecte a 

unităţii de învăţare.  

 Realizarea unui orar al activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă). 

 

1.3. Analiza rezultatelor obţinute de elevi în cadrul examenului de bacalaureat, proba de informatică, comparativ cu 

rezultatele evaluării curente 

 

Situaţia statistică privind rezultatele  examenului de atestare a competenţelor  profesionale a absolvenţilor  claselor  

de matematică-informatică, şi matematică informatică – intensiv informatică an şcolar 2014- 2015 

 
Unitatea 

Scolara 

Număr de elevi Promovabilitate % 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi 

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural 

B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Total 168 134 23 30 164 133 22 30 2 1 3 0 164 133 22 30 0 0 0 0 

1
0

0
%

 

1
0

0
%

 

1
0

0
%

 

1
0

0
%

 

Total General 355 349 6 349 0 

1
0

0
%

 

1
0

0
%

 

1
0

0
%

 

1
0

0
%

 

 

Lucrările de proiect au avut un grad înalt de dificultate, fiind realizate şi prezentate în condiţii bune şi foarte bune. 

Rezultatele obţinute oglindesc strădania şi interesul elevilor pentru acumularea unui bagaj de cunoştinţe, dar şi efortul 
profesorilor de a oferi elevilor teme de studiu, care pot fi adevărate „cărţi de vizită”, pentru eventuala lor selecţie în ocuparea 

unui loc de muncă în domeniu. 

 

Rezultatele la disciplina informatică obţinute la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2014. 
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Bacalaureat 2014 

1. Competente digitale 

Forma de 

invatamant 

Com-

petente 

digitale 
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ti
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 C
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8
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.9

9
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9
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9
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1
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 d
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n
e
p

r
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a
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N

u
m

a
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c
a
n

d
id

a
ti

 

e
li

m
in

a
ti

 

Zi 

Obligatorie 

-D) 

 

20

33 

2025 

(100%) 

187 

(9,23

%) 

648 

(32%) 

559 

(27,6%

) 

559 

(27,6%

) 

72 

(3,56

%) 

0 

(0

%) 

272 

(13,43

%) 

0 

(0

%) 

8 

(0,39

%) 

0 

(0

%) 

Seral 23 

23 

(100%) 

12 

(52,17

%) 

7 

(30,43

%) 

3 

(13,04

%) 

1 

(4,35%

) 

0 

(0%) 

0 

(0

%) 

22 

(95,65

%) 

0 

(0

%) 

0 

(0%) 

0 

(0

%) 

Frecventă 

redusă 16 

15 

(100%) 

2 

(13,33

%) 

4 

(26,67

%) 

8 

(53,33

%) 

1 

(6,67%

) 

0 

(0%) 

0 

(0

%) 

14 

(93,33

%) 

0 

(0

%) 

1 

(6,25

%) 

0 

(0

%) 

TOTAL proba D) 

20

72 

2063 

(100%

) 

201 

(9,74

%) 

659 

(31,94

%) 

570 

(27,63

%) 

561 

(27,19

%) 

72 

(3,49

%) 

0 

(0

%) 

308 

(14,93

%) 

0 

(0

%) 

9 

(0,43

%) 

0 

(0

%) 

 

2. Informatica – proba scrisa 

Z
i 

A
le

g
e
re

 

E
)d

) 

In
fo

r
m

a
ti

c
ă
 

S
c
r
is

 
C

a
n

d
id

a
ti

 

in
sc

r
is

i 

 C
a

n
d

id
a
ti

 

r
e
u

si
ti

 

5
 -

 5
.9

9
  

In
c
e
p

a
to

r 

C
a

li
f.

 

6
 -

 6
.9

9
  

M
e
d

iu
 

7
 -

 7
.9

9
  

A
v

a
n

sa
t 

8
 -

 8
.9

9
  

E
x

p
e
ri

m
. 

9
 -

 9
.9

9
 

 -
 

1
0
 

A
d

m
is

 

N
u

m
a
r
 d

e
 

c
a

n
d

id
a
ti

 

r
e
sp

in
si

 
N

u
m

a
r
 

c
a

n
d

id
a
ti

 

n
e
p

r
ez
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a
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N

u
m

a
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c
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a
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e
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a
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5
2 

52 
(100%) 

8 

(15,38
%) 

9 

(17,31
%) 

4 

(7,69%
) 

9 

(17,31
%) 

20 

(38,46%
) 

2 

(3,85%
) 

2 

(3,85%
) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

TOTAL proba E)d) 

5

2 

52 

(100%

) 

8 

(15,38

%) 

9 

(17,31

%) 

4 

(7,69

%) 

9 

(17,31

%) 

20 

(38,46%

) 

2 

(3,85

%) 

2 

(3,85

%) 

0 

(0%

) 

0 

(0%

) 

0 

(0%

) 

 

1.4. Analiza rezultatelor elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare naţionale 

În semestrul II au fost organizate: etapa locală, judeţeană si natională a olimpiadei de informatică şi a olimpiadei 

de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, etapa locală şi judeţeană a concursului ACADNET, etapa judeţeană a 

concursului INFOEDUCAŢIA. 

 

OLIMPIADA NAŢIONALA DE INFORMATICĂ  GIMNAZIU- 2015 

Nr.crt. Numele si prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea de învăţământ Profesor 

îndrumător 

Premiul Meda

lie 

1. Dumitrescu Tudor-

Constantin 

a VI-

a 

Şcoala Gimnazială “M. 

Eminescu” Brăila 

Savu Ileana  ARGI

NT 

2. Dobrescu Maria Clelia a V-a Palatul Copiilor Brăila Ciurea Silvia  BRO

NZ 

 

OLIMPIADA NAŢIONALA DE INFORMATICĂ  LICEU- 2014 

Nr.crt. Numele si 

prenumele elevului 

Clasa Unitatea de 

învăţământ 

Profesor 

îndrumător 

Premiul Medalie 

1.  Tatomir Alex a IX-a Colegiul Naţional “N. 

Bălcescu”  Brăila 

Toncea Cristian II AUR 

2.  Moise Gabriel a IX-a Colegiul Naţional “N. 

Bălcescu”  Brăila 

Toncea Cristian  BRONZ 

3.  Hagiu Ştefan a X-a Colegiul Naţional “N. 

Bălcescu” Brăila 

Moţ Nistor  BRONZ 

4.  Crestez Paul-Mihai a XII-a Colegiul Naţional “N. 

Bălcescu” Brăila 

Moţ Nistor  ARGINT 

 

 

 

 

 

OLIMPIADA NAŢIONALA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI-  LICEU- 2015 
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Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

elevului 

Secţiunea Clasa Unitatea de 

învăţământ 

Profesor 

îndrumător 

Premiul Medalie 

1. Hornea Marcel TIC XII Liceul Teoretic “N. 

Iorga” 

Ciochină 

Luminiţa 

 BRONZ 

2. Puia Ştefan 

Adrian 

TIC XI Colegiul Naţional 

“N. Bălcescu” 

Arici Liliana Menţiune AUR 

3. Dumitrescu 

Andreea 

C# XII Colegiul National 

”Gh. M. Murgoci” 

Brăila 

Buzoianu Stefan II AUR 

 

DISCIPLINE TEHNICE 

I. OBIECTIVELE SPECIFICE PLANULUI MANAGERIAL AL INSPECTORULUI DE SPECIALITATE 

 Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii; 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial;  

 Centrarea procesului de predare – învăţare pe elev; 

 Formarea competenţelor cheie conform standardelor de pregătire profesională; 
 Dezvoltarea parteneriatelor;  

 Realizarea unei baze de date operaţionale;  

 Optimizarea reţelei şcolare pe baza cifrelor demografice, având în vedere principiul eficienţei socio-

economice; 

 Proiectarea reţelei de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016; 

 Promovarea sistemului de indicatori şi standarde pentru evaluarea calităţii educaţiei în unităţile de 

învăţământ; 

 Stimularea dezvoltării CDŞ – urilor şi CDL – urilor; 

 Diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu cerinţele de dezvoltare şi instruire 

ale colectivelor de elevi; 

 Aplicarea instrucţiunilor MEN cu privire la încadrarea cadrelor didactice, adaptat la cerinţe specifice 
şcolilor; 

 Verificarea structurii, componenţei catedrelor de specialitate, concordanţa acestora cu specialitatea 

cadrelor didactice şi maiştrilor instructori; 

 Orientarea inspecţiei şcolare spre asigurarea şi menţinerea calităţii în educaţie; 

 Asigurarea cadrului organizatoric corespunzător desfăşurării în condiţii optime a tuturor fazelor 

olimpiadelor şcolare; 

 Instituţionalizarea unui nou cadru funcţional în comunicarea / informarea privind modernizarea / 

reformarea procesului de învăţare la disciplinele tehnologice ; 

 Elaborarea de modele parteneriale în vederea cuprinderii adulţilor în programe educaţionale; 

 Implicarea în certificarea educaţiei nonformale în raport cu competenţele ocupaţionale, pe baza 

metodologiilor  existente; 

 Îmbunătăţirea evaluării şi examinării performanţelor şcolare; 
 Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltarea instituţională; 

 Organizarea în vederea bunei desfăşurări a examenelor naţionale pentru elevi:testări iniţiale, evaluări pe 

parcurs, examen de competenţe profesionale, înscrierea elevilor în vederea continuării studiilor; 

 Implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea finanţării diferitelor tipuri de 

proiecte adaptate nevoilor fiecărei şcoli; 

 Antrenarea în activitatea de administrare şi finanţare a unităţilor de învăţământ a tuturor partenerilor 

interesaţi: părinţi, comunitatea locală, agenţi economici, organizaţii ale societăţii civile; 

 Monitorizarea strategiilor şi procedurilor de evaluare internă a calităţii  în   educaţie,   

cunoaşterea   şi   interpretarea   corectă   a metodologiilor elaborate de ARACIP; 

 Încurajarea unei comunicări deschise, transparente, în interiorul sistemului cât şi  cu elevii, părinţii, 

parteneri;  
 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice şi conştientizarea  actorilor şcolari a apartenenţei la 

grup, în vederea consolidării simţului civic; 

 Utilizarea mijloacelor moderne de promovare a imaginii şcolii: ofertă educaţională, pliante, site-ul  

şcolii, revista şcolară. 

 

II. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCATIONAL IN IPT 

Chiar dacă la nivelul judeţului Brăila, există suficiente unităţi de învăţământ profesional şi tehnic, cu spaţii dotate 

corespunzător pentru formarea elevilor si contracte cu agenti economici pentru desfăsurarea instruirii practice, 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 profesional si 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 
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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.C.S. 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  

Inspecţii de specialitate 

 

Inspecţii tematice 

(grafic ISJ) 

Inspectii generale 

(IG) 

Inspectii 

revenire 

Inspecţii 

calitate 

 

inspecţii speciale 

 
inspecţii 

curente 

unităţi 

şcolar

e 

cadre 

didactice 

inspectat

e 

unităţi 

şcolare 

coordonate 

 
cadre didactice 

asistate 

arii 
tematic

e 

/domen

ii 

unităţi 

şcolare 

unităţi 

şcolare 
def grad 2 grad 1 grad 2 grad 1 inspector metodişti 

6 6 4 11 13 6 - 1 17 - 3 1 3 

        2. Date statistice privind încadrarea la Discipline din aria curriculară „Tehnologii”  

Nr. cadre didactice Nr. norme  didactice 

Titulari 173 Titulari 208,16 

Suplinitori calificaţi 67 Suplinitori calificaţi 45,83 

Suplinitori necalificaţi 1 Suplinitori necalificaţi 1,2 

  Plata cu ora/cumul 16,58 

Total  241 Total  271,77 

IV. Analiza calităţii 

1.  Analiza calităţii educaţiei din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecţia  şcolară (inspecţii tematice, 

inspecţii conform Ordinului MECTS nr. 5.547/6.10.2011, publicat în M.O. nr. 746/24.10.2011), inspecţii de validare a rapoartelor de 

autoevaluare privind asigurarea calităţii educaţiei) 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiţii 

 număr  mare de cadre didactice titular si 

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; 

 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 generale, tematice,  conform 

Ordinului MECTS nr. 5.547/6.10. 2011, publicat în M.O. nr. 746/24.10.2011) 
- 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 

 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 

 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 

 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 
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 Întocmirea corectă a planificărilor 
calendaristice 

 Parcurgerea de stagii de formare pe 

probleme care vizează aplicarea metodelor 

centrate pe elev; 

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  

documentare 
individuală; 

 Lipsa manualelor de 

specialitate pentru 

liceu si 

învătământul 

profesional; 

 

 

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 3, 4 şi 5 la toate colegiile şi 

liceele tehnologice 

 Temele proiectelor au respectat standardele de 

pregătire profesională, variind de la un an la 

altul 

 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 4 

comparativ cu numărul estimate, în cele 

două sesiuni iunie si august 

 un număr mare de elevi au rămas 

corigenţi şi nu au putut participa la 

examenul de certificare a 

competenţelor profesionale nivel 4, 

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 într-un 

singur centru de examen pentru proba scrisă şi în 6 centre pentru proba practică. Subiectele au fost cele elaborate de alte judeţe. 

La nivel naţional Brăila a obţinut: 

- premiul al III –lea, la clasa a VIII – a, Educaţie tehnologică, prin eleva Florea Mihaela de la Colegiul National ”Gh. M. 
Murgoci” Brăila; 

- mentiune, la clasa a XI – a, Mecanică, prin elevul Săcară Marin Mihai de la Colegiul Tehnic ”P. Cerna” 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 si universităti. 

Consfătuirile judeţene s-au desfăşurat la Liceul Tehnologic “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. S-au prezentat noutătile legislative privind învătământul profesional si tehnic. 

S-au stabilit cercurile metodice, responsabilii de cerc, activităţile metodice propuse au vizat întâlniri metodice, concursuri ale 

elevilor în vederea valorizarea competenţelor cheie prevăzute de programele de studiu. 

Direcţii de acţiune privind îmbunătăţirea activităţii cercurilor metodice: 

 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 2014-2015 

Educaţie tehnologică, discipline tehnice şi instruire practică 

CERCUL METODIC NR. 1 - Educaţie tehnologică (participă: cadrele didactice care predau disciplina Educaţie 

tehnologică) 

ACTIVITATEA 1:  

PREZENTARE AUXILIAR DIDACTIC „GHID PENTRU ACTIVITĂŢI PRACTICE”  

EXPOZIŢIE „PRODUSE REALIZATE ÎN TEHNICA QUILLING” 

RESPONSABILI: 

prof. grad I Baltag Camelia, Şcoala Gimnazială „M. Dragomir” Brăila 

prof. grad I Lasac Aurora, Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei” Brăila 

ACTIVITATEA 2:  
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EXEMPLE DE BUNA PRACTICĂ PENTRU DISCIPLINA EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ  

RESPONSABIL:  

prof. grad I Savu Ileana, Şcoala Gimnazială “M. Eminescu” Brăila 

COORDONATORI:  

prof. grad I Boiangiu Dorina – Şcoala Gimnatială „M. Viteazul” 

prof. grad I Condei Daniela - ISJ Brăila 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Şcoala Gimnazială „M. Dragomir” Brăila 

DATA: 21 noiembrie 2014, 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 

ACTIVITATEA 1:  

PREZENTAREA BAZEI NATIONALE CU INSTRUMENTE DE EVALUARE PENTRU ÎPT 
RESPONSABIL: 

 prof. Tătaru Gabriela Elena – Liceul Tehnologic ”G. Moisil” Brăila  

ACTIVITATEA 2:  

PREDAREA, ÎNVĂŢAREA ŞI EVALUAREA ELEVILOR DIN CICLUL INFERIOR AL LICEULUI CU DIFICULTĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE LA DISCIPLINELE TEHNICE (Ateliere de lucru) 

RESPONSABILI:  

Domeniul Mecanică:  

prof. grad I Lăzărescu Anca, Colegiul Tehnic „P. Istrati” Brăila 

prof. grad I Marcu Mariana Mona, Colegiul Tehnic „P. Istrati” Brăila  

Domeniul Electric, electrotehnic, electromecanică şi electronică automatizări:  

prof. grad II Muşat Aura, Colegiul Tehnic „P. Istrati” Brăila 
COORDONATORI:  

prof. grad I Panait Gabriela – Colegiul tehnic „P. Istrati” Brăila 

prof. grad I Condei Daniela - ISJ Brăila 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Colegiul Tehnic „P. Istrati” Brăila 

DATA: 14 noiembrie 2014, 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 

ACTIVITATEA 1:  

PREZENTAREA BAZEI NATIONALE CU INSTRUMENTE DE EVALUARE PENTRU ÎPT 

RESPONSABIL: 

 prof. Tătaru Gabriela Elena – Liceul Tehnologic ”G. Moisil” Brăila  

ACTIVITATEA 2:  
REALIZAREA PLANURILOR DE INTERVENŢIE PENTRU ELEVII CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE DIN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

RESPONSABILI: 

prof. grad I Dumitru Monica, Colegiul Tehnic „E. Nicolau” Brăila 

prof. grad I Jalbă Neculina, Colegiul Tehnic „E. Nicolau” Brăila 

COORDONATORI:  

prof. grad I Vasiliu Laura – Colegiul Tehnic „E. Nicolau” Brăila  

prof. grad I Condei Daniela - ISJ Brăila 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila 

DATA: 28 noiembrie 2014, 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 

ACTIVITATEA 1:  

PREZENTAREA BAZEI NATIONALE CU INSTRUMENTE DE EVALUARE PENTRU ÎPT 

RESPONSABIL: 

 prof. Tătaru Gabriela Elena – Liceul Tehnologic ”G. Moisil” Brăila  

ACTIVITATEA 2:  

EDUCATIE ECOLOGICĂ PRIN ATELIERE DE CREATIE – EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

RESPONSABIL:  

prof. grad def. Lemnaru Mariana Roxana - Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu” Brăila 

COORDONATORI:  

prof. grad I Chirpac Carmen – Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu” Brăila 

prof. grad I Condei Daniela - ISJ Brăila 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Colegiul Tehnic „C. D. Nenitescu” 

DATA: 28 noiembrie 2014, ora 15,00 

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 

ACTIVITATEA 1:  

PREZENTAREA BAZEI NATIONALE CU INSTRUMENTE DE EVALUARE PENTRU ÎPT 
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RESPONSABIL: 

 prof. Tătaru Gabriela Elena – Liceul Tehnologic ”G. Moisil” Brăila  

ACTIVITATEA 2:  

METODE EFICIENTE DE ÎNVĂTARE A DISCIPLINELOR ECONOMICE. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ – 

workshop, referat, dezbateri 

RESPONSABILI: 

prof. grad I Istrate Camelia - Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila 

prof. grad II Musat Simona - Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila 

prof. grad I Berechet Claudia - Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila 

COORDONATORI: 

prof. Istrate Cătălin – Colegiul Economic ”I. Ghica” Brăila 

prof. grad I Condei Daniela - ISJ Brăila 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Colegiul Economic „I. Ghica” Brăila 

DATA: 7 noiembrie 2014, ora 14,00 

 

Programul activităţilor metodice  pe semestrul al II - lea  

Educaţie tehnologică, discipline tehnice şi instruire practică 

în anul şcolar 2014-2015 

 

CERCUL METODIC NR. 1 - Educaţie tehnologică (participă: cadrele didactice care predau disciplina Educatie 

tehnologică) 

OLIMPIADA FAZA JUDEŢEANĂ - EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 

Data: 21 februarie 2015, ora 9,00 – proba scrisă 
          23 – 27 februarie 2015 - proba practică                       

Locul de desfăşurare: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” 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: 21 februarie 2015, ora 9,00 – proba scrisă 

          23 – 27 februarie 2015 - proba practică                       

Loc de desfăşurare proba scrisă: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” 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: 21 februarie 2015, ora 9,00 – proba scrisă 

          23 – 27 februarie 2015 - proba practică                       

Loc de desfăşurare proba scrisă: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” 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: 21 februarie 2015, ora 9,00 – proba scrisă 

          23 – 27 februarie 2015 - proba practică                       

Loc de desfăşurare proba scrisă: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” 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: 21 februarie 2015, ora 9,00 – proba scrisă 

          23 – 27 februarie 2015 - proba practică                       

Loc de desfăşurare proba scrisă: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” 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 Carmen Mărginean – Liceul Tehnologic “C-tin 
Brâncoveanu” 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 – Colegiul Tehnic “E. Nicolau” Brăila 
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VI. PROIECTE, PROGRAME, CONFERINŢE 

 Participare curs formare continua ”Dezvoltarea de competente si abilităti TIC si Mentorat educational al persoanelor cu 

dizabilităti, pentru profesori” din cadrul proiectului E- mentor, Galati; 

 Participare activităti proiect ERASMUS + ”P.R.I.M.E.- Promoting Our Regions In Modern Entrepreneuship” 

 Participare curs formare în cadrul proiectului strategic PODCA ”Dezvoltarea capacitătii administrative a MECS prin 

implementarea managementului strategic si îmbunătătirea leadership-ului institutiei” 

 Participare ”Bursa locurilor de muncă pentru absolventi” organizată de A.J.O.F.M. Brăila; 

 Participare conferintă lansare proiect  “Învată cu noi săfii antreprenor”, din cadrul proiectului POS DRU , implementat de 

EURO Brăila SM în parteneriat cu Colegiul Economic “I. Ghica” Brăila; 

 Participare workshop – ”Programe inovatoare de combatere a somajului de lungă durată” din cadrul proiectului “Garanţii 
pentru tineri!”, organizat de Blocul Naţional Sindical; 

 Participare ”Târg locuri de muncă” din cadrul proiectului “Garanţii pentru tineri!”, organizat de Blocul Naţional Sindical; 

 Participare workshop din cadrul proiectului ”JOB – FINDER: Formare, Informare si asistentă în Dezvoltarea carierei si 

Reintegrarea profesională”, organizate de A.J.O.F.M. Brăila; 

 Participare, în calitate de administrator test, la programul OECD – PISA 2015; 

 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 Agricultură – 

Caracal, în calitate de vicepreşedinte; 

 Organizarea Tîrgului de oferte edcationale; 

 Organizare concurs AUTOCAD în parteneriat cu Facultatea de Inginerie Brăila 

 Participare Concursul judeţean „Toate pânzele sus!” ediţia a V a, organizat la Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran” Brăila, în 

calitate de evaluator; 

 Participare proiect educational ”Pasiunea mea, automobilul”, organizate de Colegiul Tehnic ”P. Istrati” Brăila; 

 Particpare simpozion judeţean „De la gimnaziu la liceu tehnologic”, organizat de Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu” Brăila;  

 Participare, în calitate de evaluator, concursul „Made for Europe” – faza judeteană 

 Vicepreşedinte Comisia Judeţeană de Evaluare si Certificare, sesiunile februarie – mai - iunie – iulie şi august  2015; 

 Secretar Comisia Judeţeană de Admitere în învăţământul liceal şi învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

 

 

 

 

VIII. ANALIZA SWOT  
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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. 

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. 

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 

Toate unităţile IPT au încheiat protocoale de colaborare 

cu agenţii economici pentru desfăşurarea instruirii 

practice; 
Existenţa şi funcţionarea CLDPS 

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. 

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.  

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. 
Număr redus de proiecte regionale, naţionale, 

internaţionale din fonduri europene la nivelul şcolilor IPT; 

Inserţia agenţilor economici în implicarea activă în viaţa 

şcolii. 

OPORTUNITĂTI 

Buna colaborare si comunicare cu autoritătile locale 

(Primăria, Prefectura, Consiliul Judetean) si agentii 

economici; 

Oferta de formare CCD; 

Sprijinirea elevilor prin programele ”Bani de liceu” si 

”Bursa profesională”; 

Participarea cadrelor didactide la cursi de formare prin 

proiecte POSDRU; 
Programe europene de mobilitate pentru cadrele 

didactice si elevi; 

Informarea si comunicarea rapidă cu MECS; 

Existenta soft-urilor educationale; 

 

 

AMENINTĂRI 

Lipsa de atractivitate a ÎPT în rândul elevilor si părintilor 

acestora; 

Manualele scolare existente nu corespund noilor curricule; 

Insuficienta fondului de carte din bibliotecile scolare; 

Situatie material precară a familiilor multor elevi, în 

special cei din mediul rural; 

Imposibilitatea motivării financiare a cdrelor didactice; 

Lipsa legislatiei care să stimuleze agentii economici în 
acordarea de facilităti elevilor; 

Instabilitatea economică si scăderea ratei de absorbtie a 

absolventilor de către piata muncii. 

 

IX. PRIORITĂŢI  ALE  I.P.T.  PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 - 2016 

 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. 

 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; 
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ÎNVĂTĂMÂNT PRESCOLAR  

 

I. OBIECTIVELE SPECIFICE PLANULUI MANAGERIAL AL INSPECTORULUI DE SPECIALITATE 

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. 

 

II. DATE STATISTICE 

RESURSE UMANE – ÎNCADRARE 

Statut Nr. personal 

didactic 

Din care 

Studii medii Studii superioare 

Titulari 462 173 289 

Suplinitori calificaţi 50 9 10 

Suplinitori necalificaţi 14 4 10 

Pensionari  43 27 16 

Total personal didactic 569 

 

REŢEA UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

Număr total 

grădiniţe 

Cu personalitate juridică Fără personalitate juridică 

137 

În mediul 

urban 

În mediul 

rural 

În mediul urban În mediul rural 

19 0 15 103 

 

 

 

 

COPII CUPRINŞI ÎN GRĂDINIŢE 
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Nr. copii/ 

grădiniţe cu 

program 

normal 

Nr. copii/ 

grădiniţe cu 

program 

prelungit 

Nr. copii/ 

grădiniţe cu 

program 

săptămânal 

Nr. copii/ grădiniţe cu 

program normal 

2483 2277 47 3490 

 

STATISTICA  PRIVIND INSPECŢIA ŞCOLARĂ  
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3 

3 0 0 0 

 

INSPECŢII CURENTE/ SPECIALE- CALIFICATIVE ACORDATE 

Tipul inspecţiei Grad 

didactic 

Nr. 

inspecţii 

realizate 

Calificative acordate/ note acordate 

FB /10 B /9 S/8 NS/7 

Inspecţii speciale I 15 15 - - - 

II 23 19 2 1 - 

definitiv 36 20 11 5 - 

Inspecţii curente I 43 43 - - - 

II 51 51 - - - 

 

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 6 2 8 35 25 

 Inspecţie tematică 3 17 33 29 15 

 TOTAL 9 19 41 64 40 

 

         

III. Concursuri derulate la nivelul învăţământului preşcolar 

  Pe parcursul anului şcolar, copiii cuprinşi în grădiniţe au participat la diferite concursuri organizate la nivelul 

grădiniţei, judeţean sau naţional, după cum urmează: 

 DATE PRIVIND CONCURSURILE JUDEŢENE 

N Denumirea Unitatea şcolară Coordonator 
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r

.

 

c

r

t

. 

concursului 

   

1.  “Floricica din 

grădină” – 

interpretare 

vocală, cântec 

popular 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Brăila 

Cristina Mangiurea 

2.  “Eu şi lumea 

mea” – 
interpretare 

vocală, cântece 

pentru copii 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Brăila 

Cristina Mangiurea 

3.  “Eu în universul 

meu” – artă 

plastică 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Brăila 

Cristina Mangiurea 

4.  "Rapsodii de 

toamnă"         -

majorete, editia a-

III-a 

Şcoala Gimnazială Al. 

I. Cuza (Grădiniţa 

Waldorf) 

Bocăniciu Rodica 

5.  "Bucuriile iernii"      

- dans modern, 

ediţia a-III-a 

Şcoala Gimnazială Al. 

I. Cuza (Grădiniţa 

Waldorf) 

Bocăniciu Rodica 

6.  "Cupa Brăilei"         

- majorete, ediţia 

a-IV-a 

Şcoala Gimnazială Al. 

I. Cuza (Grădiniţa 

Waldorf) 

Bocăniciu Rodica 

7.  ,,Cântece vechi, 

voci tinere"-

concurs de 

cântece populare 

Şcoala Gimnazială 

Viziru 

Nedelcu Marioara 

 

 

 

 DATE PRIVIND CONCURSURILE NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE 

N

r

.

 

c

r

t

. 

Denumirea 

concursului 

Ti

pu

l 

co

nc

ur

sul

ui Iniţiator 

Perioa

da de 

desfăş

urare Participanţi  

1.  

’’Evaluarea în 

învăţământul 

preşcolar”  

naţ

ion

al  

S.C. Esenţial Media Press 

S.R.L., MECS 

semestr

ial 

grădiniţe din 

judeţul Brăila 

2.  

„Vreau sa fiu 

olimpic!”  

naţ

ion

al 

GERO PRO EDUCATIE 

S.R.L., MECS 

semestr

ial 

grădiniţe din 

judeţul Brăila 

3.  

"Cu Europa la 

joacă" 

int

ern

a- 

ţio

nal MECS, Editura Diana 

semestr

ial 

grădiniţe din 

judeţul Brăila 
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4.  "Smarty" 

int

ern

a-

ţio

nal 

Asociatia Smarty Educational, 

MECS 

semestr

ial 

grădiniţe din 

judeţul Brăila 

 

IV. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE 

Organizarea/ monitorizarea desfăşurării activităţilor metodice din cadrul cercurilor pedagogice 

         La nivelul învăţământului preşcolar au fost constituite un număr de 10 cercuri pedagogice. 

         Temele abordate pe parcursul anului şcolar 2014 – 2015 la întâlnirile metodice din cadrul cercurilor pedagogice: 

 „Principii si tehnici promovate de noul concept «vizible learning»” 

 „Instrumente şi bune practici care sprijinӑ cultivarea bucuriei de a învӑta la copilul mic”        

 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 

         În cadrul Programului national de promovare a educatiei pentru schimbare ”Curcubeul schimbării” a fost derulat cursul 

”Educatia pentru schimbare în învătământul prescolar”. 

Programul de formare a fost organizat de Asociatia Profesională a Educatoarelor EGIDA, în parteneriat cu Casa 

Corpului Didactic Brăila si Inspectoratul Scolar Judetean Brăila, a avut o durată de 40 de ore, fiind parcurse următoarele 

module de formare: 
1. Promovarea educatiei pentru schimbare în învătământul prescolar  

2. O sută de limbaje ale copilului 

3. Generalităti despre teorii constructiviste ale învătării 

4. Valoarea si importanta comunicării în activitatea cu copilul prescolar 

5. Atentie la conflicte! Situatia conflictuală – între barieră si progres individual 

6. Informatii, activităti si jocuri care pot sprijini promovarea educatiei pentru schimbare 

7. Educatia pentru schimbare în grădinite 

 

Din oferta de formare a CCD Brăila, pentru cadrele didactice din învătământul prescolar, regăsim: 

 

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. 

 

 

VI. PROIECTE, PROGRAME, CONFERINŢE 

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.C.S. 

 Programele educaţionale pentru nivelul antepreşcolar „Centre multifuncţionale” şi „Un start bun în viaţă” (Step by Step, 

UNICEF, MECS, ISJ-uri); 

 Proiect educaţional SMARTY - concurs de cunoştinţe pentru copiii preşcolari, pe domenii experienţiale,  (Asociaţia SMARTY, 
MECS, ISJ-uri); 

 Proiect educaţional ’’Evaluarea în învăţământul preşcolar” (S.C. Esenţial Media Press S.R.L., MECS, 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 (MECS, 

Univ.Bucureşti, Şhotron, CD Press); 

 Programele educaţionale „Educaţia incluzivă în grădiniţe” şi „Paşi spre educaţia incluzivă în grădiniţă”  (Asociaţia RENINCO, 
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UNICEF, MECS); 

  Programul educaţional „Curcubeul schimbării” (MECS, Asociaţia Ghidelor şi Ghizilor din România, Cuvântul Info, ISJ-uri); 

 Programul educaţional „VREAU SA FIU OLIMPIC!” (GERO PRO EDUCATIE S.R.L., MECS, 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:  
 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” 

 

 

VIII. ANALIZA SWOT  

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; 

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; 
Colaborarea eficientă cu partenerii sociali – sindicatele 

din învăţământul preuniversitar; 

 

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; 

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 
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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. 

 

IX. Priorităţi  pentru anul scolar 2015 - 2016 

 Creşterea calităţii şi eficienţei demersului educativ desfăşurat în unităţile de învăţământ preşcolar în perspectiva pregătirii 

copilului pentru un bun debut în şcoală; 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi echităţii în educaţie; 

 Dezvoltarea resurselor umane; 

 Descentralizarea învăţământului preuniversitar  prin coordonarea şi cooperarea  realizată la nivelul  departamentelor 
funcţionale de intervenţie managerială (implementarea descentralizării instituţionale, dezvoltarea şi managementul resursei 

umane, monitorizarea curriculumului descentralizat, reţea şcolară, proiecte educaţionale; 

 Dezvoltarea de proiecte şi programe în vederea dezvoltării instituţionale şi creşterii calităţii în educaţie.  

 

 

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 

Numarul 

antrenorilor 

(valabil pentru 
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suplinitoare 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  

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 : 15 septembrie 2014 

Ordinea de zi: 

1. Raportul inspectorului de specialitate privind activitatea desfăşurată în anul şcolar 2014 -2015: 

- 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 2014 - 2015. 

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 2014 -2015. 

 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 2014. 

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”, 
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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 

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 2014. 

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 2014. 

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 2014. 
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 2014-2015.  

3. Data: 10 mai 2015. 

 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.                                                                                            
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 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. 

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 2014-2015.  

 3. Data: 17 mai 2015. 

 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 2014-2015.  

 3. Data: 31 mai 2015. 
 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 2014-2015, 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 2014-2015, 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 
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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 

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 

2014-2015 

12 controale/6  şcoli 

 

2  urban 

4 rural 

2. Inspecţii speciale 

a) definitivat 

b) gradul II 

c) gradul I 

 

Dec.2014 -

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 

2014-2015 

15 şcoli 

16  inspecţii 

17 rural    

14 urban 

4. Inspecţii  şcolare generale Sem. I şi II 
2014-2015 

6 unităţi 
41 profesori 

5 urban 
1 rural 

5. Inspecţii speciale pentru 

titularizare 

mai 2015 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  
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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 

Verde 

1 gradul II  

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.  
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 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. 

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 
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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;  

 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; 

 

   CHIMIE 

     I.OBIECTIVE GENERALE: 

1. Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare la disciplina chimie. 

2. Asigurarea calităţii educaţiei din perspectiva evaluării conform legii educaţiei naţionale 

   II.ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC: 
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III. ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 

III. 1 CONSFĂTUIRI JUDEŢENE 

Consfătuirea la disciplina biologie s-a desfăşurat în data de 12 septembrie 2014 la Colegiul 

Naţiona“Ana Aslan” Brăila. 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 2014, precizări pentru 

anul 2014 - 2015; analiza concursurilor desfăşurate în anul şcolar 2013-2014; precizări privind 

concursurile specifice pentru anul şcolar 2014-2015; organizarea preliminară a concursurilor pentru 

2014-2015; 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 

III.3  INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

 

III. 3.1. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice 
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III.3.2 Inspecţii de specialitate în vederea participării cadrelor didactice la concursul de titularizare în 

învăţământ 
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IV. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  

IV. 1. Olimpiada de chimie 

 

Participanţi etapa 

judeţeană 

 

Participanţi etapa naţională 

 

Premii obţinute la etapa naţională 

 

 
124 5 Menţiune speciala - 2 

IV.2. Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute la etapa 

naţională 
21 3  

IV.3. Olimpiada Ştiinţele Pământului 
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Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute la etapa 

naţională 

 

 

31 2 - 

IV.4. Concursul Raluca Rîpan 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute Ia etapa 

naţională 

 49 4 - 

IV.5. Concursul Petru Poni 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute Ia etapa 

naţională 

 18 2 Premiul special - 1 

 

V.Examenul de Bacalaureat 

Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la disciplina chimie, la nivel judeţean, membrii 

consiliului consultativ au organizat două simulări, in concordanta cu modelele de subiecte ale M.E.C.S.T. 

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 chimie; abordarea experimentului de laborator integrat în lecţii; 

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 

cercurilor. 
 

 

 

VI. Resurse umane manageriale 

Monitorizarea activităţii de management instituţional desfăşurată în 

anul şcolar 2014-2015 

PUNCTE TARI:  
Calitatea managementului administrativ şi educaţional a crescut prin eficientizarea activităţii manageriale raportate la 

elaborarea şi derularea planurilor de acţiune ale unităţilor şcolare, pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi reducerea 

absenteismului / abandonului şcolar la elevii cu risc de eşec şcolar ridicat, pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor 

romi, pentru asigurarea egalităţii de şansă, pentru eradicarea violenţei şi crearea unui climat de siguranţă în şcoli etc. Fiecare unitate 

şcolară a elaborat strategii de dezvoltare instituţională pe termen lung şi mediu, în vederea cristalizării unor direcţii de dezvoltare 

clare, ce converg spre ţinte / scopuri pragmatice, derivate din ethosul şi misiunea şcolii; echipele manageriale din majoritatea 

unităţilor şcolare au făcut eforturi considerabile pentru atragerea de resurse extrabugetare, menite să asigure îmbunătăţirea  



 

170 
 

infrastructurii, a condiţiilor igienico-sanitare, a ambientului şcolar, a securităţii elevilor; rezultatele bune obţinute la sfârşitul 

semestrului au reliefat creşterea ratei succesului şcolar şi îmbunătăţirea stării disciplinare a elevilor; aplicarea corectă a programelor 

structurate pe competenţe, furnizarea unui C.D.L. / C.D.Ş. elaborate în parteneriat cu agenţii economici pentru domeniile de calificare 

în care se pregătesc elevii, reprezintă un punct forte al managementului instituţional.  

Echipele manageriale manifestă preocupări pentru sporirea competenţelor manageriale şi a celor profesionale (perfecţionarea 

majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate şi în domeniul didacticii moderne: iniţiere în managemetul 

proiectelor şi în procedurile accesării unor fonduri europene, instruire în societatea cunoaşterii, iniţiere I.T., prezentarea noii legislaţii, 

formări cu directorii începători, etc.); se remarcă interesul crescut al unor unităţi şcolare pentru angrenarea în proiecte naţionale şi 

internaţionale, ceea ce a determinat creşterea numărului de parteneriate educaţionale, prin programe specifice şi proiecte încheiate la 

nivelul şcolii şi al I.Ş.J; consecinţele benefice ale unui management performant au impus modele de bună practică; buna colaborare a 

unităţilor şcolare cu instituţii din mediul educaţional şi dinafara acestuia, cu reprezentanţii autorităţilor locale, cu O.N.G-uri etc. 

confirmă deschiderea şcolii spre comunitate. Pornind de la obiectivele cuprinse în planul managerial al I.S.J. Brăila precizăm că 
activitatea personalului de conducere din unităţile şcolare de pe raza judeţului nostru a fost atent monitorizată de inspectorii pentru 

continuarea descentralizării instituţionale, atât în cadrul evaluărilor în vederea acordării calificativelor anuale, cât şi în cadrul 

inspecţiilor tematice. Directorii unităţilor şcolare au conştientizat importanţa muncii lor şi, în cea mai mare parte, şi-au perfecţionat 

stilurile manageriale, au întărit rolul şcolii în cadrul comunităţilor locale şi au căutat să creeze o imagine pozitivă a şcolii în societate.  

 

PUNCTE SLABE:  

Datorită unui demers didactic cu o preocupare insuficientă pentru dezvoltarea de competenţe, situaţie favorizată şi de 

neexercitarea funcţiei de control a directorului prin asistenţe la ore, nu s-au remediat încă punctajele la indicatorul participării la 

cursuri a elevilor, respectiv la cel al menţinerii în sistem a acestora; insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor 

manageri în vederea obţinerii unor fonduri europene pentru dezvoltare instituţională; resurse materiale limitate care nu permit 

amenajări, facilităţi (obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare) necesare pentru a transforma şcoala  într-un 
mediu atractiv, într-un centru de învăţare permanentă şi într-un centru de resurse media; derularea unui număr relativ mic de proiecte 

pentru grupuri-ţintă dezavantajate (copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate elevi proveniţi din familii destrămate, din medii 

sociale / grupuri etnice dezavantajate etc.); relevanţa scăzută a unor programe / proiecte educaţionale şi a acţiunilor neconvingătoare 

de promovare a imaginii şcolii; o preocupare insuficientă pentru crearea la elevi şi în rândul comunităţii a unei culturi a învăţării pe tot 

parcursul vieţii, ca şi pentru implicarea elevilor în programe comunitare, în activităţi de voluntariat, grupuri de suport, asistenţă 

socială, parteneriate cu O.N.G.-uri etc.  

 

În anul şcolar 2014-2015, la nivelul unităţilor şcolare din sistemului de învăţământ brăilean de stat, au existat 164 posturi 

manageriale, din care 109 de posturi de directori şi 55 de posturi de directori adjuncţi.  

La începutul anului şcolar în curs au fost acordate calificative pentru activitatea managerială desfăşurată în anul şcolar 2014-

2015, astfel, cei 109 de directori ai unităţilor de învăţământ din judeţul Brăila au fost evaluaţi prin calificativul „Foarte bine”.  

Toti directorii din sistemul de învătământ brăilean au fost numiti prin detasare în interesul învătământului. 
 

VII. PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR  BRĂILA 

În anul scolar 2014-2015, 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 

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; 
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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;  

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 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. 

AMENINŢĂRI 

pierderea imobilului principal, el 

fiind in litigiu;  

promovarea unei mentalităţi 

dispreţuitoare la adresa activităţii 

educative  extrascolare;   

oferta redusă  a cursurilor în 
domeniul educaţiei non-formale si a 

metodelor activ – participative;  

 oferta negativă a străzii.  

 realizarea de anumite activităti 

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,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"  

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 
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 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. 

 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 2014 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 National de folclor ,,LINĂ CHIRALINĂ„ 

-12.05.2015 -  LET'S DO IT ROMANIA 

-FESTIVALUL FLORILOR DE TOAMNA 21-23 OCT.2014 , 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 2015, 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 

Activitatea metodică desfăSurată în anul scolar 2014-2015,  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. 
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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. 

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 
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 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. 

Cu  finanţare  prin ,,Programul Operaţional  Regional  2007-2014” au  intrat  în  proces  de  reabilitare  Şcolile  Gimnaziale  ,, Ion  

Creangă” şi  ,, Sfântul  Andrei”, precum  şi  Colegiul  Tehnic ,, Edmond  Nicolau”, care  a  finalizat  lucrările  în  data  de  20.04.2015. 

 

VIII.2. Dotări  
Microbuze 

În anul şcolar 2014-2015, Ministerul  Dezvoltării Regionale  şi  Administraţiei  Publice a  repartizat  judeţului  Brăila, în  mai  multe 

etape   microbuze  şcolare 16+1  locuri – beneficiari : Şcolile  Gimnaziale  din  Ciocile, Frecăţei, Galbenu, Gradiştea, Movila  Miresii, 

Romanu, Salcia  Tudor, Stăncuţa, Vădeni, Victoria, Vişani, Viziru, Zăvoaia,Bărăganul, Chiscani, Traian, Râmnicelu, Tudor  

Vladimirescu, Dudeşti, Măraşu, Scorţaru  Nou, Surdila Greci şi  Liceele Tehnologice ,, N. Titulescu” Însurăţei  şi  ,, Matei  Basarab” 

Măxineni . De  asemenea, s-au  repartizat  judeţului  nostru  un  lot  de  3 autobuze 28+2 locuri  pentru  transport  şcolar – beneficiari : 

Şcolile  Gimnaziale  din Berteştii de  Jos, Siliştea  şi Ulmu. 

Măsuri de asigurare a securităţii unităţilor de învăţământ 

Prin protocoalele încheiate între I.S.J. Brăila şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila se asigură securitatea unităţilor de 

învăţământ, atât în municipiu, cât şi în oraşele din judeţ. La nivel de comune şi sate, securitatea şcolilor este asigurată cu ajutorul 

formaţiunilor de pază obştească. În  plus, sunt  asigurate  cu  pază  102  unităţi  de  învăţământ, din  care  60  în  mediul  urban  şi  42  

în  mediul  rural, din  care  42  cu  pază  proprie ( 33 în  mediul  urban  şi  9  în  mediul  rural ), 10  unităţi  şcolare  au  pază  asigurată  
de  societăţi  specializate ( 9  în  mediul  urban  şi  1 în  mediul  rural), iar  50  unităţi  şcolare  au  pază  mixtă ( 18  în  mediul  urban  

şi  32  în  mediul  rural). 

 Există   92  de  unităţi  şcolare, din  care  37   în  mediul  urban  şi  55  în  mediul  rural  care  sunt  asigurate  cu  sisteme  de  

supraveghere  video, de  asemenea  în  zonele  adiacente  unităţilor  şcolare  din  municipiu  au  fost  instalate  sisteme  de  

supraveghere  care  transmit  în  timp  real  imagini  video  la  Poliţia  Locală  Brăila  şi  la  Centrul  Operaţional  din  cadrul  

Inspectoratului  de  Poliţie  Brăila, astfel  structurile  de  ordine  şi  siguranţă  publică  fiind  în  măsură  să  intervină  urgent  în  

aplanarea  conflictelor  stradale. 

 

Dotări cu material didactic: 

În anul şcolar 2014– 2015 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) = 21 beneficiari/ lunar, suma lunară/elev, conform HG 844/2008 fiind de 65 euro. 

 burse elevi din mediul rural capabili de performanţă  = 15 beneficiari/ lunar, suma lunară/elev, fiind de 350 lei. 

 burse elevi  “ Merit Olimpic “ = 1 beneficiar premiul I conform  OMEN nr. 4879 / 07.11.2014 – lunar, suma lunara / elev, 

fiind de 900 lei conform OMEN nr. 3035 / 27.01.2014, respectiv  975 lei  incepand cu luna ianuarie 2015, conform OMEN nr. 3069 / 

14.01.2015, 3 beneficiari premiul II conform  OMEN nr. 4879 / 07.11.2014 – lunar, suma lunara / elev, fiind de 675 lei conform 

OMEN nr. 3035 / 27.01.2014, respectiv  731 lei  incepand cu luna ianuarie 2015, conform OMEN nr. 3069 / 14.01.2015. 

 

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”:  
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Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila a încheiat contracte în anul 

şcolar 2014 – 2015 cu 20 edituri, conform cf. adresei C.N.E.E. nr. 42 /20.01.2014, respectiv cf. OMEN nr. 4676 / 01.10.2014, 

valoarea contractată şi achitată fiind de 231.718,00 lei, astfel : 

 

NR. EDITURA 

MODALITATE DE 

ATRIBUIRE A 

CONTRACTULUI 

VALOAREA 

CONTRACTULUI       

( lei) 

1 EDITURA CORVIN Incredintare directa 3,419.22 

2 EDITURA ARAMIS PRINT Incredintare directa 35,931.67 

3 EDITURA PREMS LIBREXIM ( PEARSON ) Incredintare directa 21,620.74 

4 EDITURA UNISCAN GRUP EDUCATIONAL Incredintare directa 7,791.20 

5 EDITURA PE & JORDACHE ( CARMINIS ) Incredintare directa 1,452.13 

6 EDITURA CD PRESS Incredintare directa 892.84 

7 EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA Incredintare directa 18,787.61 

8 EDITURA HUMANITAS EDUCATIONAL Incredintare directa 20,444.65 

9 EDITURA MARCELA PENES Incredintare directa 8,470.80 

10 EDITURA EURISTICA Incredintare directa 112.80 

11 EDITURA LVS CREPUSCUL Incredintare directa 2,255.01 

12 EDITURA MACMILLAN ( ASTRO IMPEX ) Incredintare directa 6,852.40 

13 EDITURA ALL EDUCATIONAL Incredintare directa 17,024.87 

14 EDITURA ALL SRL Incredintare directa 3,421.67 

15 EDITURA TEORA Incredintare directa 16,655.34 

16 EDITURA CORINT JUNIOR Incredintare directa 23,133.78 

17 EDITURA NICULESCU ABC Incredintare directa 4,913.00 

18 EDITURA SIGMA Incredintare directa 21,990.76 

19 EDITURA EDUCATIONAL CENTER Incredintare directa 6,769.03 

20 EDITURA CAVALIOTTI Incredintare directa 9,778.48 

TOTAL EDITURI 231,718.00 

Suma alocata cf. adresei C.N.E.E. nr. 42 /20.01.2014, respectiv cf. OMEN nr. 4676 / 

01.10.2014 231,718.00 

 

 

RECHIZITE ŞCOLARE  
Programul naţional „Rechizite şcolare” : 

Numărul efectiv de beneficiari de rechizite şcolare la nivelul judeţului Brăila, în anul şcolar 2013 – 2014 este de 19.111 elevi, 

repartizat astfel : 

 - nr. de pachete pentru clasa pregatitoare  - 2.238 pachete, 

 nr. de pachete pentru clasa I-a  - 3.039 pachete, 

 nr. de pachete pentru clasele II-IV  - 5.812 pachete, 

 nr. de pachete pentru clasele V - VII  - 5.820 pachete, 

 nr. de pachete pentru clasa a-VIII-a  - 2.484 pachete. 
La nivelul judeţului Brăila suma decontată de Inspectoratul Şcolar a fost de 526.345 lei. 

 

BANI DE LICEU 

Programul naţional „Bani de liceu”:  

Numărul efectiv de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2014 – 2015, a fost de 968 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”:  
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Numărul efectiv de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2014 – 2015, a fost de 618 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 2014 – 2015, a fost de 2,458 elevi/lună , suma repartizată 

de ISJ Brăila din bugetul MEN şi decontată de unităţile de învăţământ, pe anul financiar 2014, fiind de 2.258.240 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 2014- 2015, constând intr-un ajutor financiar 

(echivalentul a 200 euro), acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, conform Legii 269/2004, a fost de 330 elevi, iar 

suma totală decontată de ISJ Brăila ridicându-se la 291.417 lei . 

 

PROGRAMUL SOCIAL „LAPTE - CORN ”, conform ONG 96/2002 

Programul naţional „Lapte-corn”, este o achiztie efectuata conform prevederilor legale in vigoare de catre Consiliul Judetean 

Braila.  

 
IX. ÎNVĂTĂMÂNT PARTICULAR SI FORMELE ALTERNATIVE DE ÎNVĂTĂMÂNT 

 

IX.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 

 
În judeţul Brăila funcţionau, la 1 septembrie 2014, 6 unităţi de învăţământ particular 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 

învăţământ 
Statut 

Şcoala Postliceală Sanitară "Sănătate şi 

Temperanţă" 

asistent medical generalist zi Acreditat 

asistent medical de farmacie zi Autorizat 

Liceul UCECOM "Spiru Haret" - municipiul 

Brăila 
Tehnician în activităţi economice seral Autorizat 

Şcoala Primară "Dr. Luca" 
    

Autorizat 

Congregatio Jesu  Scoala Primară şi Grădiniţa 

"Sf. Maria"   
  Acreditat 

Grădiniţa Cu Program Normal  

şi prelungit „Fantezia 
 

  Autorizat 

Grădiniţa "Free children" 
    

Autorizat 
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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 şi 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 particulară, 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 C.C.D., 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 şcolarizare încheiate între părinţi si instituţia de învăţământ s-au încheiat la toate 
unităţile de învăţământ privat.  

Cifra de Scolarizare aferentă 

anului scolar 2013-2014 

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 şi şcolii primare ”Sf. Maria”, Şcolii 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 desfăşurarea procesului de învăţământ în condiţii 

corespunzătoare, în spaţii proprii dotate corespunzător. 

Şcoala particulară sanitară desfăsoară activitatea de instruire practică în unităţile spitaliceşti din municipiul Brăila, cu care au 

fost încheiate contracte pentru asigurarea desfăşurării optime a pregătirii practice de specialitate. 

 

IX.2.ÎNVĂŢĂMÂNT ALTERNATIV 

 

I. 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. 

II. 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 
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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 

 

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. 
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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.   

Pentru a sprijini cadrele didactice interesate de alternativa educaţională Step by Step, au fost organizate cursuri de iniţiere în 

aplicarea metodologiei de învăţare Step by Step. Cursurile au fost susţinute în perioada 7 – 11 iulie 2014, în parteneriat cu Centrul de 

Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step By Step Bucureşti, iar beneficiari au fost 21 cadre didactice din învăţământul preprimar din 

Brăila. 

 

IV. Concluzii 

În urma reactualizării datelor,  se observă o scădere a numărului de grupe/ clase care oferă copiilor un sistem alternativ de  

învăţare. Nivele de studiu în care sunt organizate clase în alternative educaţionale sunt preprimar, în care funcţionează 31 grupe Step 
by Step şi 2 grupe Waldorf şi 4 clase Step by Step în învăţământul primar. 

Deşi, în urma evaluării nivelului de dezvoltare a copiilor preşcolari, respectiv, elevilor, se constată că serviciile de educaţie 

oferite sunt de bună şi foarte bună calitate, tot mai multe şcoli, în special, renunţă la clasele Step by Step. Rezultatele copiilor atât pe 

perioada în care învaţă într-o clasă Step by Step precum şi în etapa următoare  sunt în concordanţă cu finalităţile educaţiei şi cu 

standardele naţionale. 

În urma discuţiilor cu cadrele didactice şi directorii unităţilor de învăţământ, s-a constatat că principalele motive care conduc la 

restrângerea sistemului de învăţământ alternativ sunt: 

- Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step şi Asociaţia Waldorf se implică tot mai puţin în coordonarea, 

oferirea suportului metodologic şi orientarea activităţii didactice; 

- Părinţii deţin puţine informaţii cu privire la alternativele educaţionale. 

 

 

X. INTEGRARE EUROPEANĂ SI PROGRAME DE COOPERARE SCOLARĂ EUROPEANĂ 

 

 

Nr. 

Crt. 

Nume institutie  Numarul  

proiectului si 

domeniul vizat 

(scolar, VET, 

educatia 

adultilor, 

tineret, 

crosssectorial) 

Titlul proiectului  Perioada de 

implementare 

Tipul proiectului 

Comenius/LdV/Grundtvig/Tineret/Erasmus+ 

KA1/ Erasmus+ KA2 

1. ISJ BRAILA Scolar P.R.I.M.E 2014-2016 Erasmus+ KA2 

2. Scoala 

Gimnaziala 
VADENI 

Scolar  HEY –

HEALTHY 
EUROPEAN 

YOUTH  

2014-2016  Erasmus+ KA2 

3. Scoala 

Gimnaziala 

Silistea  

Scolar  ’Only One World, 

Don’t Waste it’’ 

2014-2016 Erasmus+ KA2 

4. Gradinita  37  Scolar  Experimentul-

calea cea mai 

buna de urmat’’ 

2014-2016 Erasmus KA2 

5. Lic.Teoretic ’’C-

tin Angelescu 

’’Ianca  

Scolar  Aventurile 

ursuletului spatial 

Ted in jurul 

Europei 

2013-2015 Comenius multilateral  

6. Scoala 

Gim.’’Mihail 

Sadoveanu ’’ 

Scolar  SAVE THE Earth 

to be here 

tomorrow 

2014-2016 Erasmus +KA2  
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7. Colegiul 
Economic 

I.Ghica  

Scolar  HALEY-
happiness and 

luck of european 

youth 

2013-2015 Comenius Multilateral  

 

Proiect Erasmus+, PRIME, Coordonator ISJ Braila 

 Impact  

1. Profesorii participanti au fost de asemenea motivati să învete limba engleză si au reusit să ia contact cu sisteme de învătământ 

din întreaga Europă putând astfel realiza comparatii cu sistemul de învătământ românesc. Prin colectia de idei antreprenoriale, 

trecut, prezent se  implică diferitele nationalităti în bunăstarea comunitătii. Se va  elabora o brosură cu astfel de exemple de bune 

practici, care pot fi folosite ca studii de caz  la licee si la  universitate. 

Impactul asupra instituţiei 

 S-au dezvoltat contacte cu institutiile partenere precum si cu alte institutii de învătământ din tările partenere în proiect.S-a  promovat 

abilitatea regiunilor noastre în a-si exploata brandurile nationale. Se va  îmbunătăti reputatia academică a scolilor si unuversitătilor 
noastre , si se extind cunostintele în antreprenoriat. 

 B.Transferabilitate 

1. Obiectivele proiectului  din prima jumătate a primului an au fost atinse. 

Pentru a atinge scopul de a studia antreprenoriatul în regiunile vizate, în acelaşi timp promovându-le pe plan european, instituţiile 

implicate vor face apel la: 

a. domeniul educaţional: Inspectoratele Şcolare, liceele - pentru a include antreprenoriatul în curriculumul şcolar şi pentru a 

verifica nivelul de implementare al acestuia; 

b. învătarea prin experientă practică: elevilor şi trainerilor le sunt oferite oportunităţi de a participa la stadii de ucenicie/practică la 

partenerii locali, precum şi şansa de a învăţa/preda în afara sălii de clasă, în vederea dezvoltării gândirii critice;dezvoltarea si 

implementarea unui proeict de curriculum –curs de educatie antreprenoriala=transferabil la toate scolile din oras. 

c. sprijin propriu-zis în vederea lansării de afaceri  
 -  suport legal - centrul pentru conservarea patrimoniului cultural, şcoală vocaţională, centrul de cercetare 

 - pregătire şi mentorat: inspectoratele, direcţiunea, oraşul Lodz, liceul, universitate 

 -   informare  şi promovare-ziarul, toţi partenerii. 

3.Inovatie 

- Dezvoltarea culturii antreprenoriale si cresterea expertizei în îmbunătătirea abilitatilor, cunostintelor manageriale pentru 

antreprenorii din prezent cât si viitori în câteva arii de experientă care nu sunt foarte ofertante pentru tineri acum. 

-Atragerea de tineri , afaceri locale in campania de promovare. 

-Selectarea si studierea necesitatilorde formare a scolilor in domeniul ed ucatiei antreprenoriale. 

-Promovarea regiunilor nostre prin expunerea evenimentelor culturale –la 6 luni. 

Lucru observabil prin dezvoltarea unor subcontracte cu partenerii asociati, si de asemenea cu partenerii externi. S-a constituit 

grupul de lucru pentru primul produs . 

4.Sustenabilitate . Implementarea proiectelor –gradul de realizare a activitatilor planificat 
Se implementeaza activitătile din primul an, se constituie echipe de lucru pentru produsele intelectuale,cf.deciziei nr:08.01.2015. 

Studiu de caz –Eficienta unui brandname pe site-urile scolilor(finantat)-realizat : publicat pana la lansarea site-ului la :, studiu de 

branding ce poate ajuta toate scolile din judetul Braila sa –si ajusteze site-ul pentru a-l valoriza din punct de vedere educational. 

Promovarea zonelor-Joburi vechi si noi(finantat)-in realizare –beneficiari indirecti comunitatea locala, Braila va candida pentru 

CAPITALA EUROPEANA A CULTURII . 

Fise de post(nefinantat)- grup tinta elevi,studenti. 

5.Comunicare: site –ul proiectului, etwinning 

6.Management- nu au existat probleme,reclamatii, management transparent, o echipa inchegata si foarte organizata 

b.Scoala Gimnaziala Silistea , ’’We have only one world, don’t waste it’’ 

1.  Impactul asupra elevilor 

- vor lua parte la deciziile care vor afecta comunitatea scolară 
- îsi vor îmbogăti cunostintele despre Europa 

- vor deveni mai creativi si mai încrezători 

- vor lucra în echipă 

- vor dezvolta o constiintă europeană prin întelegerea si respectarea diversitătii culturale 

-exemplificari: 3 elevi de clasa a VIII a in urma proiectului si-au imbunatatit rezultatele scolare, 2 dintre ei au promovat 

examenul de evaluare nationala. 

Impactul asupra profesorilor 

- vor identifica, în ceea ce priveste scoala lor, oportunitătile si amenintările psihologice, sociale si pe cele privitoare la 

mediu 

- demersul lor didactic se va îmbunătăti 

- îsi vor dezvolta abilitătile de a vorbi o limbă străină si de a folosi TIC 

- vor deveni modele pentru elevii lor în ceea ce priveste reciclarea si protejarea mediului 
- se vor apropia si mai mult de comunitatea locală, prin legătura pe care o vor stabili cu părintii 

-exemplificari: profesorii iau ore de limba engleza pentru a participa la proiect, prof.Ed.Fiz.Costin Dobrin  

 Impactul asupra scolii 
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- proiectul îmbunătăteste tehnicile de cooperare si permite participantilor să devină mai familiari cu diferite sisteme 

educationale, metode si tehnici de lucru 

- sporeste lucrul în echipă si deprinderile interpersonale 

- prin protejarea mediului, institutia va deveni un bun exemplu pentru comunitate. 

2.Transferabilitate   

ACTIVITATI  

  Septembrie 2014- Prezentarea si diseminarea proiectului pentru elevi, profesori, părinti si comunitatea locală; Formarea 

cluburilor sociale. 

 Octombrie 2014- Concurs pentru alegerea logo-ului proiectului;  

 Noiembrie 2014- ”Smart bills”- Atelier ce îsi propune adunarea facturilor de electricitate, gaze, apă- în vederea realizării 

unui studiu (scoala, profesorii scolii, institutii);  

 Decembrie 2014- Atelierul- ”Life needs water& Save Future”; activităti de reciclare 

 Ianuarie 2015- Pregătirea revistei, brosurilor si pliantelor 

 Martie 2015- Concurs de fotografii; Atelier pentru plantarea pomilor 

 Aprilie 2015- Standuri cu vânzare de produse obtinute în cadrul proiectului; Concurs de sloganuri  

 Mai 2015- Festivalul primăverii – activităti ale tuturor cluburilor si expozitii 

  Printre produsele asteptate se numără: logo-ul proiectului, calendar anual, afise, postere, pliante, brosuri, fluturasi, revista proiectului 

(3 numere).-toate materialele pot fi folosite de catre toti profesorii scolii, de catre toti elevii. 

3. Inovatie:Metode de reciclare –ca obiect de studiu la ore. 

-materialele reciclabile ,refolosibile :bucati de materiale rupte, rumegus creioane=machete  

4.Sustenabilitate 

-elevii s-au obisnuit sa-si creeze materialele de lucru ,fara sa se taema’’ca strica ceva’’ , au invatat sa se aadpteze la metode morene de 
predare, i.e. matematica in aer liber. 

5.Comunicare: site –ul proiectului, etwinning 

6.Management- nu au existat probleme,reclamatii, management transparent, o echipa inchegata si foarte organizata. 

c.Scoala Gimnaziala Vadeni, Healthy European Youth  

1.Impact : 

Impactul proiectului asupra elevilor 

Un impact foarte mare asupra elevilor scolii care  îsi vor dezvolta încrederea în fortele proprii, capacitatea de a lucra în echipă si de a 

aprecia valorile nationale si europene. Vor deveni mai toleranti, lucrând împreună cu elevi cu diferite dizabilităti si întelegând astfel 

conceptul de egaliate.Vor întelege ce înseamnă un stil de viată sănătos si îl vor adopta.Îsi vor dezvolta capacitatea de a comunica în 

limba engleză si vor utiliza calculatorul ca mijloc de comunicare. 

Impactul asupra profesorilor 

Proiectul va avea un impact pozitiv si asupra profesorilor, constituind pentru acestia o oportunitate de a deveni mai buni din punct de 
vedere profesional după ce vor împărtăsi din experienta partenerilor.Si acestia vor mai bine în limba engleză 

Impactul asupra instituţiei 

Prestigiul scolii în comunitate va creste, va scădea riscul de abandon scolar.Rezultatele proiectului vor fi folosite în activitatea 

didactică prezentă si viitoare 

2.Transferabilitate : 

- Adoptarea de către elevii nostri a unui stil de viată sănătos, prin sport si alegeri alimentare sănătoase 

-având în vedere continuturile , modelele de curriculum ,proceduri, metode de evaluare ,modelele de lectii , planuri de lectie , ceilalti 

profesori din scoală participă prin diverse întâlniri ale cadrelor didactice astfel profitând de toate materialele realizate pentru adaptarea 

la orele proprii. 

-cercul pedagogic al cadrelor didactice. 

3.Inovatie 
-s-a sustinut o activitate metodica, o lectie de educatie fizică înregistrată. 

-s-a realizat un dictionar de termeni sportivi întregistrat video, în care un prezentator prezintă activitatea ,iar altii o  demostrează= 

elementul de inovatie 

   - Editarea unei brosuri, a unui poster si a unui pliant pentru promovarea proiectului; 

    - Aplicarea chestionarului initial pe un număr de 50 de elevi în fiecare scoală parteneră; 

    - Deschiderea oficială a proiectului, în noiembrie 2014; 

    - Organizarea echipelor de fotbal, volei, tenis de masă; 

    - Stabilirea calendarului competitional pentru primul an de proiect; 

4.Sustenabilitate - website; LOGO- ul proiectului, ID Card- prezentare video a scolii;Dictionar de termeni sportivi; 

Ghid metodic continând activităti nonformale si propuneri de activităti pentru CDS. 

5.Comunicare 

-o comunicare eficienta,  
-prin întâlniri directe(săptămânal, chiar mai des în functie de activitătile programate), email, grup facebook-numele proiectului), 

telefon. 

6.Management  

-un management de calitate, scoala este coordonator proiect , 9 tari implicate. 

-organiazare buna 

-activitati detaliate  



 

182 
 

e. Gradinita cu program prelungit nr.37 BRAILA, ‘’Experimentul-calea cea mai buna de urmat’’ 

1.Impact  

Impactul proiectului asupra elevilor 

-Oportunitatea de a îmbunătăti abilitătile de lucru în echipă . 

-Sansa de a beneficia de metode de predare informale pentru stiinte, metode experimentale. 

Impactul asupra profesorilor 

-Motivatie mai mare de a se implica în viitoarele parteneriate europene . 

-Oportunitatea de a îmbunătăti abilitătile de lucru în echipă . 

-Sansa de a beneficia de parteneriat de înaltă calitate . 

-Experimentarea  si crearea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea si promovarea rezultatelor proiectului . 

Impactul asupra institutiei 

Ridicarea nivelului de educatie în regiunile noastre prin intermediul proiectelor Erasmus . 
-Revitalizarea relatiile dintre organizatiile locale . 

2.Transferabilitate 

-cateva din metodele folosite, experimentul stiintific vor fi transferate la alte gradinite , ca exemple de bune practica, kit-uri cu 

materiale. 

Toate materialele sunt publicate ca open access dupa cum urmeaza: 

-Proiect de bord  cu informatii pentru copii, părinti , profesori si vizitatori . 

-Platforma ERASMUS în cazul în care toate materialele vor fi disponibile si accesibile pe termen lung . 

-Pagina de web a proiectului : toate materialele , discutii , schimburi de experiente , fotografii, clipuri video , rezultate ale părintilor si 

profesorilor studiu , sugestii pentru profesori  de îmbunătătire a calitătii educatiei  prescolarilor . 

-Prezentarea Power Point realizata de către fiecare organizatie este disponibila pe pagina de web.  

- Harta " micul meu experiment " cu o descriere a experimentului - ce si de unde il poti face - vor fi încărcate pe pagina web si 
publicat în format hârtie . 

-Expozitia ’’ Rocks ’’ 

3.Inovatie 

Prin metoda abordata-predarea stiintelor la nivel prescolar, experimentul la gradinita proiectul aduce partea de noutate. 

4.Sustenabilitate. 

- Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor de predare a stiintei la nivel prescolar. 

-dezvoltarea de materiale metodologice cu privire la predarea stiintei in prescolaritate bazate pe competente nationale diferite. 

-folosirea de metode de predare inovative pentru imbunatatirea programei scolare. 

-Imbunatatirea calitatii educatiei in organizatiile participante. 

-imbunatatirea competentelor lingvistice. 

Activitatile din acest proiect se doresc a fi desfasurate sub forma unor experimente în mai multe domenii. Tarii noastre i-a revenit 

organizarea unor activităti de învătare a stiintei prin derularea de experimente în fizică la nivel prescolar.În cadrul proiectului vor fi  
întalniri transnationale si 4 activităti de formare –predare .Toate metodele derulate in cadrul proiectului vor fi folosite in continuare in 

gradinita la toate grupele. 

5.Informare si comunicare :S-au informat toti profesorii educator din grădinită si s-a constituit echipa de implementare pe următoarele 

criterii-motivatie personala,dorinta de a impartăsi noile cunostinte,relevanta obiectivelor proiectului fată de necesitatea dezvoltarii 

profesionale si organizationala, criterii definite de gradinita. 

6.Management 

O echipa noua in proiecte , cu mare potential de lucru. institutia este la prima experienta într-un proiect international si se descurcă la 

cote maxime, atingând toate punctele importante. 

Are bune prospecte de a finaliza cu succes si de a continua cu alte proiecte. 

Nu sunt reclamatii. 

f.Sc.Gimnaziala ’’Mihail Sadoveanu’’ 
1.Impact : Impactul proiectului asupra elevilor 

-Cresterea motivatiei elevilor pentru disciplinele fizică, biologie, chimie, matematică, educatie tehnologică. 

-Exersarea abilitatilor de cercetare si inovare în stiinte 

-Dobândirea competentelor de bază pentru un consumator bine educat 

-Implicarea unui numar mare de elevi în toate activitătile proiectului 

-Îmbunătătirea instrumentelor de comunicare împreună cu  tehnologia informatională 

-Imbunătătirea competentelor de limba engleză. 

-Noi cunostinte despre mostenirea cultural europeană. 

Impactul asupra profesorilor 

-Cresterea capacitătii de schimbare a profilului profesional  

-Dezvoltarea tehnicilor de predare si a metodelor centrate pe elev 

-Progress in comunicarea scrisă si orală în limba engleză 
-Schimb de bune practici  

Impactul asupra instituţiei/familiilor 

  -Asumarea rolului de  consumator cu un comportament durabil si responsabil privind consumul constient de apă si energie 

2.Inovatie -cresterea gradului de constientizare privind consumul excesiv , responsabilităti comune, solutii pentru problemele de 

mediu; 

- dezvoltarea imaginatiei si gândirii critice a elevilor; 
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-Pregătirea si aplicarea unui prechestionar despre atitudinea elevilor, a profesorilor si a părintilor despre consumul constient de apă si 

energie , oct. 2014 

-Verificarea rezultatelor prechestionarului, nov. 2014 

-Mici desene pe un perete despre tema proiectului, nov. 2014 si martie 2015, mai 2015 

-Studiu de cercetare: Consumul constient de apă si energie, dec. 2014 si febr. 2015 

-Prezentarea rezultatelor studiului de cercetare, dec. 2014 

-Culegerea de stiri din ziar despre rezultatele consumului constient si expozitia lor la panoul Erasmus+ al proiectului, ian. 2015 

-Crearea unei hărti internationale despre consumul de energie si descoperirea motivelor, martie 2015 

-Expozitia foto 3D despre consumul constient de apa si energie, aprilie 2015, mai 2015 

-Slides (ppt) si spectacol ,,film’’ despre consumurile constiente de apă si energie, iunie 2015 

-Album de eseuri si opinii creat de elevi despre consumul constient de apă si energie, iulie 2015 

3.Transfer :Studiu de cercetare: Consumul constient de apă si energie, dec. 2014 si febr. 2015 
-Prezentarea rezultatelor studiului de cercetare, dec. 2014 ;Aceste activitati se pot extinde la toate scolile din judetul Braila. 

Evaluare-metode si instrumente aplicate 

- Prechestionar si post chestionar pentru elevi, profesori si parinti 

- Sondaj de opinie elevi si parinti 

- Existenta unei strategii de evaluare 

- Existenta unui raport de monitorizare al evaluarii. 

Institutia este una cu experientă care isi va regla activitătile pe parcursul desfăsurării si care va implemanta eficient, fiind un partener 

de încredere. 

4.Sustenabilitate 

Proiectul poate avea  impact asupra comunitatii, implicand si o formare indireacta a parintilor si indirect a comunitatii. 

5. Comunicare 
-Toti profesorii si elevii scolii au fost informati asupra începerii proiectului.S-a constituit echipa de implementare pe criterii de extrem 

detaliu. 

-S-a anuntat câstigarea proiectului în consiliul profesoral. 

-se comunica frecvent prin mijloace directe , face to face, intalniri,telefon,mail. 

 6.Management 

- Creativitate, originalitate in realizarea produselor finale 

- Disponibilitate si responsabilitate in intocmirea raportului intermediar si final; 

-Dorinţa de implicare si participare directa in derularea activităţilor proiectului;  

-Realizarea de intervenţii pe blogul proiectului şi pe  situl şcolii; 

-Disponibilitate pentru aceste activităţi:  in timpul vacanţelor, in timpul anului şcolar – oricând este nevoie de realizat , un chestionar, 

un PPt cu elevii, un proces verbal, un tabel, un raport, o broşură de prezentare, etc. 

-Asertivitate in teamwork cu  elevii din echipa Erasmus+ in activitatile proiectului; 

g.Colegiul Economic ’’I.Ghica’’, HALEY -”Happiness and Luck of European Youth”   

1.Impact 

Proiectul va avea efecte asupra comportamentului social rezultat a persoanelor implicate. Prin activităţile de parteneriat se va dezvolta 

un dialog internaţional cu privire la reciprocitate, precum şi diferenţele în viaţa de zi cu zi şi va promova cooperarea între elevi şi 

profesori din ţările participante. 

 Impactul  asupra institutiei: Sentimentul de investigare şi compararea diferitelor stiluri de viaţă a elevilor va fi încurajată. A avea 

contact cu elevii din alte ţări şi de a lua parte la mobilităţi va ajuta ca frica elevilor noştri de necunoscut sa dispara, încrederea lor în 

sine va creşte, ei îsi  vor da seama cât de important este pentru ei să înveţe limbi străine. Competenţelor lor lingvistice (limba maternă, 

limba engleză) vor creşte. Competenţelor lor în prezentarea rezultatelor de lucru va creşte, de asemenea. Elevii vor fi învăţati să 

folosească computere şi TIC. Proiectarea activităţilor proiectului şi realizarea acestuia va creşte motivaţia elevilor pentru  şcoală şi 

capacitatea lor de a lucra în grupuri. 
 Experienţă de viaţă reală şi contactul cu alţi colegi europeni va oferi profesorilor o ocazie excepţională de a crea imagini noi 

şi pozitiv despre vecinii lor din Europa şi pentru a obţine idei noi pentru predare şi de a dezvolta o învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Materialul  didactic (set de instrumente) pentru toate şcolile vor fi produse de către toţi partenerii, care va servi, de asemenea, ca 

modele pentru alte şcoli din ţările partenere.Lucrul într-un proiect ca acesta, cu un număr mare de parteneri din diferite ţări europene, 

precum şi cu parteneri locali va contribui la reputaţia şcolile noastre. Instituţii oficiale care susţin proiectul sunt centre de informare 

locale Europe, precum şi birouri ale comunităţii  locale şi alţi parteneri.  

2.Inovatie : Realizarea unui „raport al fericirii” 

Proiectul împuterniceşte participanţii să înţeleagă identitatea şi ataşamentul lor faţă de naţiunile lor şi Europa. Proiectul multilateral 

provine de la obiectivul stabilit de a aborda exemple din rădăcinile culturale şi istorice din Europa, cu un accent special pe "noroc şi 

fericire". 

3. Transfer  

Elevii înţeleg rolul lor şi  preia responsabilităţile de la nivel naţional şi mai ales în calitate de cetăţeni europeni, să demonstreze 
cunoaşterea şi înţelegerea cu privire la chestiunile legate de cetăţenie. 

Elevii vor învăţa cum să lucreze eficient într-o echipă. Curriculum-ul proiectului se potriveşte oricărui mediu de sală de clasă. Acesta 

poate fi predată ca o instrucţiune de zi cu zi, discuţii scurte şi activităţi, de învăţare şi ateliere de lucru pe bază de proiect, lectii simple, 

sau chiar doar încorporarea de exemplu, mindfulness simplu sau exerciţii de recunoştinţă între alte subiecte.  

4.Sustenabilitate  
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- produsul ’’Moving book’’ O platforma de internet va fi utilizată pentru a partaja toate informaţiile şi va fi actualizată în mod 

regulat. 

- Din paginile web ale scolilor  vom crea un link la site-ul nostru comun (site-ul proiectului, spaţiul virtual, WebMag). 

- Un panou permanent  Comenius în fiecare şcoală -  va fi menţinut şi actualizat periodic. 

- Rezultatele vor fi prezentate în Consiliile Profesorale  şi alte evenimente  din  şcoală. 

 

5.Comunicare  

-Toti profesorii si elevii scolii au fost informati asupra începerii proiectului.S-a constituit echipa de implementare pe criterii de extrem 

detaliu, cum ar fi- aptitudini si competente organizatorice, sociale, artistice;  

- Creativitate, originalitate in realizarea produselor finale 

- Disponibilitate si responsabilitate in intocmirea raportului intermediar si final. 

6.Management 
Management- nu au existat probleme, management transparent, o echipa inchegata si foarte organizata. 

g.Lic.Teoretic ’’C-tin Angelescu ’’Ianca 

1.Impact  

Ne asteptăm ca proiectul va avea un impact mare asupra elevilor, profesorilor si scolilor noastre . 

Proiectul va fi benefic pentru elevii nostri: 

 Va creste încrederea în sine, stima de sine si încrederea în abilitătile lor 

- Au posibilitatea de a îmbunătăti abilitătile de lucru în echipă 

- Dezvoltarea competentelor -cheie, creativitatea si spiritul de initiativă 

- Au o mai bună întelegere a comunitătilor si a tărilor lor 

- Se vor  îmbunătăti abilitătile de comunicare intr-o limbă straina 

 - Proiectul va fi benefic pentru profesori: 
- Au sansa de a îmbogăti experienta lor profesională pentru ca vor descoperi modul în care colegii lor lucreaza în alte scoli europene 

- Vor colabora astfel încât să dezvolte abordări inovatoare de predare si învătare 

-  Îsi vor îmbunătăti comunicarea în limba engleză, competenta în domeniul TIC si a abilitătilor de relationare 

Inovatie : 

-tema proiectului :Ursuletul spatial in calatorie culturala. 

2.Transfer : 

Experienta impartasita pe forumul : Forumul ANPCDEFP- sectiunea proiecte multilaterale 

-ideea poate fi preluata de alte scoli. 

3.Sustenabilitate : 

Proiectul va fi benefic pentru scoala noastra: 

-Vom avea o îmbunătătire a metodelor de predare - învătare prin schimb de experienta 

- Se va realiza consolidarea relatiilor scolii cu comunitatea locala , prin includerea comunitătii în activitătile proiectului 
- Avem posibilitatea de a lucra într- o dimensiune europeană 

- Putem folosi rezultatele proiectului pentru activitatea scolara prezenta si viitoare 

4.Comunicare 

Eficienta, procese verbale de la intalniri, intalniri directe ale echipei. 

5.Management 

-echipa cu mare potential , cu posibilitati de a se implica si in alte proiecte. 

 

V. Propuneri 

Pe baza reflectiei asupra activitatii pe care ati derulat-o in semestrul  incheiat, va rugam sa faceti propuneri de imbunatatire a 

activitatii ANPCDEFP: 

                               -in relatie cu reteaua de inspectori –multiplicarea proiectelor judetului si pe reteaua de inspectori 

                              - pentru gestionarea programului in general- alcatuirea unui catalog de cursuri de formare , alcatuirea unei 

baze de  date . 

-colaborare cu universitatile. 

-o colaborare mai coerenta si transparenta cu reteaua de formatori. 

Alte tipuri de PROIECTE JUDEŢENE 

 

 

Nr.crt Numele proiectului Domeniul Instituţia 

1.   “Calculatorul, un bun prieten” ştiinţific Şcoala gimnazială Şuţeşti 

Şcoala Gimnazială “Emil 

Drăgan” Gradiştea 

2. “Omagiu pâinii” 

tehnic 

Colegiul Tehnic “C.D. 

Neniţescu” Brăila 

3. “Interdisciplinaritate, transdisciplinaritate şi 

pluridisciplinaritate în educaţie – exemple de 
bune practice” 

ştiinţific Şcoala Gimnazială “Sf. 

Andrei” Brăila 

4. “Mesajul meu de prietenie” 

cultural-artistic 

Şcoala Gimnazială “Sf. 

Andrei” Brăila 
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5. “Adoptă un stil de viaţă durabil” 
cultural-artistic 

Şcoala Gimnazială “I. L. 
Caragiale” Brăila 

6. “Ecologişti de mici” educaţie ecologică Grădiniţa cu Program 

Prelungit nr. 2 Brăila 

7. “Micii pietoni” educaţie civică Şcoala Gimnazială Cireşu, 

Brăila 

8. “Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine!” 

educaţie ecologică 

Şcoala Gimnazială Cireşu, 

Brăila 

9. “Sărbătorile la români” educaţie civică Şcoala Gimnazială Cireşu, 

Brăila 

10. “File de viaţă-file de carte” educaţie interculturală Şcoala Gimnazială Cireşu, 

Brăila 

11. “Bun venit coleg de-nvăţătură!” educaţie pentru dezvoltare 

personală 

Şcoala Gimnazială Cireşu, 

Brăila 

12. “Identitatea naţională-identitatea europeană. 

Ferestre către cunoaşterea istoriei naţionale şi 

europene.” cultural-artistic 

Şcoala Gimnazială Mircea 

Vodă, Brăila 

13. “Stop consumurilor excesive de apă şi energie” ştiinţific Şcoala Gimnazială “M. 

Sadoveanu”, Brăila 

14. “Calculatorul altfel” 

ştiinţific 

Şcoala Gimnazială “M. 

Sadoveanu”, Brăila 

15. “Eco-Terra” ştiinţific Şcoala Gimnazială Siliştea, 
Brăila 

16. “Prevenirea consumului de droguri” educaţie pentru dezvoltare 

personală 

Liceul Tehnologic “C. 

Brâncoveanu”  

17. “Sunt un tânăr european” educaţie interculturală Şcoala Gimnazială “M. 

Sadoveanu”, Brăila 

18. “Memorial Mihai Boriceanu” tehnic Palatul Copiilor Brăila 

19. “Farmecul copilăriei între tradiţie şi modernitate” transdisciplinar Liceul Teoretic “N. Iorga” 

Brăila 

20. “Elevii, viitori cetăţeni model” educaţie civică Şcoala Gimnazială “Petre 

Carp” Tufeşti, Brăila 

21. “Feeria sărbătorilor”  Cultural artistic Grădiniţa cu Program 

Prelungit nr. 37 Brăila 

22. “Şcoala pentru o Românie Verde!” Acţiune ecologică de 

colectare şi reciclare 

Grădiniţa nr. 48 “Luceafărul” 

Brăila 

 

  PARTENERIATE EDUCATIONALE LA NIVELUL I.S.J. BRĂILA 

Denumire  Parteneri  Perioada  Numar de 

înregistrare  

PROTOCOL  

COLABORARE  

-ASOCIATIA ROMÂNĂ PENTRU RECICLARE –

ROREC 

-INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRĂILA 

1 AN  1274/25.02.2013 

ACORD 
PARTENERIAT 

-INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BRĂILA 
-INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRĂILA 

-COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA 

OCTOMBRIE 
2012-MARTIE 

2013 

13041/23.10.2012 

PROTOCOL-

CADRU DE 

PARTENERIAT 

CENTRUL DE PREVENIRE ,EVALUARE SI 

CONSILIERE ANTIDROG 

BRĂILA(CPECA),INSPECTORATUL JUDETEAN 

BRĂILA 

AN SCOLAR 

2012-2013 

1587/04.03.2013 

ACORD DE 

PARTENERIAT 

INSPECTORATUL DE POLITIE  JUDETEAN BRĂILA 

INSPECTORATUL SCOLAR  JUDETEAN 

PROMENADA MALL  

BRĂILA 

1-5 APRILIE 

2013 

2274/27.03.2013 

PROIECT DE 

HOTĂRÂRE –

ACORD DE 

PARTENERIAT  

1.CONSILIUL JUDETEAN BRĂILA 

2.INSPECTORATUL SCOLAR BRĂILA 

3.COLEGIUL ECONOMIC  ION GHICA 

4.LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY 
5.COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BĂLCESCU 

LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

AN SCOLAR 

2012-2013 

COD F -81 

ACORD DE SC DO-RE-MI TALENTS SRL 15 martie 2013- 1890/13.03.2013 
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PARTENERIAT  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRĂILA 15 iunie 2013 

ACORD DE 
COLABORARE  

ASOCIATIA CENTRU DE INFORMARE SI 
DOCUMENTARE PENTRU INTEGARE EUROPEANĂ 

SI DEZVOLTARE DURABILĂ,EUROPE DIRECT 

BRĂILA  

 
1 AN 

245/30.10.2012 

PROTOCOL 

DE 

COLABORARE 

PRIMARIA MUNICIPILUI BRĂILA 

DIRECTIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRĂILA 

COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU 

NOIEMBRIE 

2012-31 

MARTIE 2013 

13632/13.11.2012 

PROTOCOL 

DE 

COLABORARE 

DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI 

PROTECTIA COPILULUI BRĂILA 

 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN 

 

2012-PREZENT 10309/27.08.2012 

ACORD DE 

PARTENERIAT 

SC. PRECISION MEDIA SRL 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN 

 
 

IAN.2013-

IUN.2013 

1316/26.02.2013 

ACORD DE 

PARTENERIAT 

CLUB SPORTIV ELECTRO BRĂILA 

 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN 

SCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE COSBUC” 

BRĂILA 

 

1 AN  

PROTOCOL 

DE 

COLABORARE 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRĂILA 

UNIVERSITATEA”OVIDIUS”CONSTANTA 

 

1 AN 5198/29.05.2013 

PROTOCOL 

DE 

COLABORARE 

PENITENCIARUL BRĂILA 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRĂILA 

 

2013-2014 6105/26.06.2013 

PROTOCOL 
DE 

COLABORARE 

PENITENCIARUL DE MINORI SI TINERI TICHILESTI 
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRĂILA 

 

2013-2014 7027/22.07.2013 

PROTOCOL  

DE 

COOPERARE 

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BRĂILA 

 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRĂILA 

 

2 ANI 1652/05.03.2013 

PROTOCOL  

DE 

COOPERARE 

COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE “DUNĂREA“  

BRĂILA 

2 MARTIE  

29 MAI 2015 

 

936/30.01.2015 

 

XI. Politici de integrare socio-profesională a tinerilor 

XI.1 Prezentarea generală a învătământului special brăilean 

C.S.E.I.  BRAILA - ATRIBUTII 

 

-   scolarizeaza copii cu deficiente  psihice si asociate;  
-  realizeaza terapii specifice pentru copiii cu cerinte educative speciale din invatamantul special si din invatamantul de masa; 

 -   realizeaza si aplica planuri de servicii personalizate pentru fiecare copil evaluat;   

 - realizeaza adaptari curriculare pentru copiii cu cerinte educative speciale integrati    in invatamantul obisnuit;  

-  asigura asistenta psihoeducationala copiilor cu cerinte educative speciale;  

-  consiliere si asistenta psihopedagogica a cadrelor didactice care furnizeaza programe de educatie remediala;  

-  promoveaza invatamantul incluziv;  

In contextul actual, cand are loc un proces intens de înnoiri substantiale ale sistemului educational, analizele periodice pe 

care le efectuăm au drept scop stabilirea situatiei reale si a masurilor ce se impun pentru depăsirea disfunctionalitătilor ce pot apărea 

in procesul instructiv-educativ. Reforma curriculară axata pe factorul formativ, perfectionarea sistemelor de finantare, cresterea 

rolului comunitătii locale, modernizarea metodelor si mijloacelor de invătamânt, adaptarea programei scolare la particularitatile 

elevilor cu cerinte educative speciale, extinderea informatizării, presupun un proces de invătământ flexibil, deschis catre schimbare, 
axat pe modele educationale care sa stimuleze dezvoltarea personala si profesionala a elevilor, pregatirea lor temeinica pentru 

integrarea in muncă productiva si activitatea socială. 

Eforturile echipei manageriale sunt permanente spre îndeplinirea viziunii noastre, aceea de a asigura accesul la educatie 

pentru toti elevii si cresterea sanselor de integrare socio-profesionala a elevilor cu CES. 
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RESURSE UMANE 

 

Situatia cadrelor didactice, după grade, a fost următoarea: 

 

-  31  cu gradul I 

-  13  cu gradul II 

-  39  cu definitivat 

Dintre profesorii scolii :-  69  sunt titulari 

                                      -    0   detasati ,  

                                      -  20   sunt suplinitori  

                                      -    5   pensionari calificati 

 

Norme/ posturi 

 

CATEGORIE CADRE  NORME 

Sem.I                    Sem.II 

DIDACTIC 104,29                   104,48 

DIDACTIC AUXILIAR 8                                 8 

NEDIDACTIC 19,5                         19,5 

TOTAL NORME 131,79                   131,98 

 

 

Situatia la invatatura a elevilor din CSEI si miscarea acestora la sfarsitul  anului scolar 2014-2015 

 

 

NIVEL 

 

 

INSCRIŞI 

 

VENIŢI 

 

PLECAŢI 

 

RAMASI 

 

PROMO-

VAŢI 

 

CU SIT.ŞC. 

NEÎNCHEIATA 

 

PREŞCOLAR 

12 

 

2 - 14 14 - 

 

PRIMAR  I-IV 

69 3 1 71 70 1 

 

GIMNAZIAL V-X 

88 3 1 90 90 - 

 

INV.PROFESIONAL 

14 3 - 17 17 - 

 

LICEU NIVEL 

INFERIOR 

26 1 1 26 26 - 

 

STAGII PREGĂTIRE 

PRACTICĂ 

24 - 1 23 21 2 

TOTAL 

 

233 12 4 241 238 3 

 

Relatia scoala – familie – comunitate  

 

Pe parcursul întregului an scolar s-a avut în vedere stabilirea (pentru clasele de început de ciclu) si mentinerea (pentru 

celelalte clase) a unei bune relatii de colaborare cu părintii si reprezentantii legali ai elevilor. Au fost organizate sedinte cu părintii si 

întâlniri individuale cu acestia cu scopul aducerii la cunostintă a situatiei la învătătură si frecventă a elevilor si pentru informarea 
privind activitătile educative desfăsurate de scoală. Se constată faptul că nu toti părintii au posibilitatea si disponibilitatea de a veni 

în întâmpinarea solicitărilor scolii, acest lucru datorându-se fie lipsei timpului, fie lipsei fondurilor materiale necesare transportului, 

fie în ultimă instantă dezinteresului fată de problemele copiilor lor si ale scolii. 

Scoala noastă are o bună colaborare cu ISJ ,CJ ,DGASPC , CJRAE,CCD etc .  Aceste bune relatii  ne-au  permis  rezolvarea 

rapida a tuturor problemelor aparute. 

 

 

Invatamant itinerant si de sprijin 

 

Procesul de învătare si adaptare al elevilor cu CES integrati în scolile de masă a fost sustinut de un număr de 44 cadre 

didactice tinerante si  de sprijin. Acestea  si-au  desfăsurat activitatea în toate scolile din municipiul si judetul Braila si au beneficiat 

de sprijin 810 elevi din care : 
 

IN  MUNICIPIU 
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-  403 elevi din scolile generale; 

-     61 elevi de liceu 

-    10 prescolari 

 

IN JUDET   

 - 309 elevi din  scolile gene 

-    27 elevi de liceu    

 

RESURSE MATERIALE 

 

Centrul Scolar de Educatie Incluziva, unitate cu personalitate juridică , este finanţat de Consiliul Judeţean şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru toate categoriile de cheltuieli. În acelaşi timp altă sursă de finanţare pentru anumite categorii 
de cheltuieli o constituie sponsorizările şi donaţiile. 

Alocaţiile bugetare cuprind cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cheltuieli de capital, fiind repartizate în funcţie de 

proiectul de buget întocmit şi aprobat în funcţie de resursele financiare, nevoile şi priorităţile unităţii. 

Unitatea noastra scolara dispune de mai multe corpuri de cladire: 

Corp „A”-dispune de 15 sali de clasa, 2 sali grupe gradinita, 2 laboratore AEL, 7 cabinete de Logopedie, 1 cabinet de 

Psihodiagnoza si consiliere, biblioteca, sala de joaca, sala de Kinetoterapie, sala de sport acoperita, atelier de preprofesionalizare, 

cabinet medical, 2 cabinete directori, secretariat, contabilitate si administratie, cancelarie, arhiva, spatiu amenajat pentru programul „ 

lapte-corn”, sala destinata ingrijitorilor de curatenie. 

Corp „B”-dispune de 14 sali de clasa, cabinet de psihodiagnoza,  laborator AEL, 2 laboratoare de informatica, biblioteca si 

sala de lecura, contabilitate, cabinet tehnician, arhiva, sala de festivitati, cancelarie, sala destinata ingrijitorilor de curatenie. 

Corp „C” dispune de  2 sali de clasa, sala de joaca, cancelarie, cabinet de logopedie 
Corp „D”- dispune de ateliere de profesionalizare.  

Corp „E” destinat claselor cu profil Agicultura ce include o sera unde elevii invata despre cultivarea si ingrijirea plantelor. 

Corp „F”-sala de sport. 

CSEI  mai  are: 

-Teren de sport pentru desfasurarea in aer liber a orelor de educatie fizica si   sport precum si a competitiilor si concursurilor sportive. 

- Loc de joaca in aer liber pentru prescolari si elevii din invatamantul  primar. 

- Microbuz pentru transport scolar elevi.   

Sau executat lucrari de igienizare la salile de clasa  , etaj I Corp A 

S-au achizitionat materiale didactice, rechizite si consumabile  . 

Toate lucrările realizate au contribuit şi vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de ambient şcolar , în vederea unei mai 

bune desfăşurări a procesului instructiv-educativ.  

Pentru menţinerea stării de igienă avem în permanenţă materiale de curăţenie (detergenti, dezinfectanti, clor, saci menajeri, 
maturi, mopuri etc), precum si personal calificat , competent , care a actionat prompt si eficient ori de cate ori a fost nevoie . 

Situatia autorizatiilor sanitare 

 

Educatia incluziva presupune un proces permanent de imbunatatire a institutiei scolare avand ca scop exploatarea resurselor 

existente pentru a sustine participarea la procesul de invatamant a tuturor elevilor. 

Educatia integrata a  copiilor cu handicap urmareste dezvoltarea la acestia a unor capacitati fizice si psihice care sa-i apropie 

cat mai mult de copii normali. 

Referitor la conditiile igienico sanitare in baza Ord  MS nr 1955/18.10.1995, Centrul Scolar de Educatie Incluziva  Braila 

avand structura functionala urmatoare: 

- Invatamant prescolar 

- Invatamant primar 
- Invatamant gimnazial 

- Invatamant  profesional  

- Nivel inferior de liceu  

a primit Autorizatia  Sanitara de Functionare nr 21180/20.10.2009 cu caracter permanent. 

  

Lapte-corn 

Inl anul scolar 2014 -2015 prin OUG 96/2002  un numar de 171 de elevi au primit zilnic   lapte.. 

 

RESURSE FINANCIARE 

 

-Echipa managerială a colaborat eficient si în timp optim cu serviciul financiar în vederea realizării propunerii bugetului de 

venituri si cheltuieli  care a fost avizat  de Consiliul de administratie si care a fost proiectat pentru asigurarea celor mai bune conditii 
de desfăsurare a programelor de învătare. 

-Managementul scolii a avut în vedere distribuirea echilibrată a fondurilor financiare pentru a satisface cerintele tuturor 

factorilor interesati. 

- Am monitorizat în mod regulat siguranta, gradul de adecvare si utilizarea bazei materiale din unitatea scolară. 

-Am urmărit ca, pe parcursul programului de învătare, elevii să aibă acces la baza materială din dotarea scolii. 
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-Am urmărit ca elevii unitătii să cunoască modul de acces în spatiile în care se desfăsoară activitătile scolare, prin afisaj în 

concordantă cu prevederile legale în vigoare. 

- S-a realizat programul de alocare a burselor si a alocatiilor de stat pentru copii si a altor forme de ajutor stabilite prin lege. 

- Au fost asigurate conditiile necesare privind iluminatul, încalzirea, alimentarea cu apa, canalizarea si paza. 

- Controlul si evaluarea rapoartelor cerute de autoritătile locale si judetene, Inspectoratul Scolar Judetean Braila si MEN au 

fost întocmite la termen, cu responsabilitate. 

- S-a asigurat transparenta totală referitor la obtinerea si cheltuirea banilor. 

-  Echipa director, director adjunct , contabil si administator este preocupată de dotări si procurări de bunuri materiale, iar 

educatoarele, învătătorii, dirigintii, profesorii si elevi sunt constienti că este necesar să păstreze aceste bunuri aduse în scoală, iar orice 

distrugere este adusa la cunostinta  administratorului scolii. 

          

 

XI.2 EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

1.PROIECTUL MULTINATIONAL COMENIUS “ CARE , ACT AND RESPECT FOR EARTH “ – 2013-2015 

 

Anul II de derulare 

1.TITLU 

- C.A.R.E. - Care, Act and Respect for Earth 

- Nr. de referinta :COM-13-PM-196-BR-CZ 

2. Decizie - Nr.82/26.09.2013 si    Nr.74/07.10.2014 ( completare echipa dupa plecarea  unor cadre didactice din scoala) 

- Criterii de selectie echipa 

 -compatibilitate intre obiectivele proiectului si specificul activitatii desfasurate in   scoala; 

 -abilitati de munca in echipa; 

-abilitati de comunicare in limba engleza; 

 -abilitati de munca cu ajutorul calculatorului. 

3. REZUMATUL PROIECTULUI 

  Tări participante : Republica Cehă , Turcia , Polonia, Letonia , România . Tara coordonatoare: scoala din Republica Cehă. 

Proiectul nostru este un proiect de mediu. Primul an de cooperare a fost  planificat pentru studiul copacilor si al doilea an a fost 

planificat pentru studiul râurilor si izvoarelor .Am folosit o abordare cross- curriculara pentru fiecare activitate. În îndeplinirea 

sarcinilor de colaborare participantii au realizat  portofolii , scapbooks , hărti , display de perete , power point -  prezentare de 

fotografii si DVD-uri realizate de elevi cu sprijinul cadrelor didactice. Elevii si profesorii nostri au fost  încurajati să lucreze 

independent si să facă uz de tehnologia modernă si TIC precum si de cunostinte de limba straina.  

4. OBIECTIVE 

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea şi stimularea sistemului educaţional special pentru a facilita copiilor cu 
cerinţe educative speciale (celor cu deficienţe mentale în particular) o înţelegere mai bună a mediului şi a societăţii în care se dezvoltă, 

cât şi pentru a asigura integrarea acestora si participarea activa si responsabila la viata sociala prin activitati de cunoastere a naturii. 

5. ACTIVITATI  REALIZATE IN  ANUL II  DE PROIECT - 2014-2015  

-  Lecturi si excursii in locuri interesante ale raurilor; 

-  Proiect de activitate cross-cirriculara despre raurile care curg prin oras – elevii impreuna cu profresorii au  obtinut informatii, 

cunostinte pe diferite teme despre raurile care curg prin orasul lor; 

 - Elevii  au  cautat   informatii despre raurile din apropierea  orasului si au realizat impreuna cu cadrele  dactice harti ale apelor 

cugatoare; 

- Activitate de ecologizare  - curatarea  malurile apelor  si imprejurimile acestora dupa  trecerea iernii; 

- Expozitie cu rezultatele  activitatilor din anul doi de cooperare. 

6. IMPACTUL ASUPRA INSTITUTIEI 
-  O îmbunătătire a metodelor de predare - învătare prin schimb de experienta 

-  Realizarea si  consolidarea relatiilor scolii cu comunitatea locala , prin includerea comunitătii în activitătile proiectului 

- Am avut posibilitatea de a lucra într- o dimensiune europeană 

- Putem folosi rezultatele proiectului pentru activitatea scolara prezenta si viitoare  

7. SCOLI PARTENERE DIN STRAINATATE 

- Tări participante : Republica Cehă , Turcia , Polonia, Letonia , România . Tara coordonatoare: scoala din Republica Cehă.  

8.  PRODUSE : album ,  portofoliu,  harta,  DVD, CD cu fotografii ale expozitiilor 

9 .ACTIVITATI DE EVALUARE PROPUSE: 

-portofolii ale elevilor ,expozitii cu produse ,chestionar de satisfactie pentru parteneri- dupa reuniunea din Romania si pentru cadrele 

didactice implicate – la finalul proiectului- iunie , 2014 

10. ACTIVITATI DE DISEMINARE PROPUSE . 

- panouri cu prezentarea proiectului 
- expozitii ale produselor 

- informari in Consiliul Profesoral si in comisiile metodice din scoala 

- articole in media locala 

 

2.Proiecte si parteneriate  
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Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului/programului 
educational 

Termene Parteneri Responsabili 

1.  Proiect educaţional „Desene şi 

sculpturi de Hallowen” 

31 octombrie 

2014 

 

CSEI Brăila  

Prof. Neagu Liliana 

Prof. Popescu Georgeta 

2.  Acord de parteneriat în cadrul 

proiectului interjudeţean „Coşul 

toamnei” 

 

Noiembrie 

2014 

 

CSEI Brăila 

Şc. Gim. nr. 8 Piatra- Neamţ 

Director Copae Stelinina 

Director Simionel Teodora 

3.  Acord de parteneriat „Prietenia , cea 

mai frumoasă floare” 

 

Decembrie-

iunie 2015 

CSEI Brăila 

Şcoala gimnazială Ion Creangă 

 

Profesor Pîrlitu Viorica 

4.   

 

Proiect educaţional „24 Ianuarie-

Unirea principatelor române” 

 

 

19-23 ianuarie 

2015 

CSEI Brăila 

Şc. Gim. Ion Băncilă  

Şcoala gimnazială Dimitrie 

Cantemir 

Şcoala gimnazială 

Anton Pann 

Prof. Hornea Florentina 

Profesor 

Stama Constanţa 

Prof. 

Cărbunaru Săndica 

5.   

 
 

 

Proiect de parteneriat „Tradiţii şi 

obiceiuri din străbuni”  

 

 
 

 

An şcolar 2014-

2015 

CSEI Brăila 

Şc. Gim. Şuţeşti 
Şc. Gim. 

T.Vladimirescu 

Şc. Gim. 

Movila Miresii 

Şc. Gim. 

Emil Drăgan Gradiştea 

Înv. Micu Marcela 

Prof. Crestez Mariana 
Înv. Lascu Drăguţa 

Prof. Plopeanu Florica 

Prof. Cocoş Mariana 

6.   

Proiect educaţional „Sărbătorile 

copilăriei” 

 

An şcolar 2014-

2015 

 

CSEI Brăila 

 

Prof. Pănoiu Jenica 

Diriginţi 

Logopezi  

7.   

 

Proiect educaţional „Împreună 

putem face mai mult” 

 

 

An şcolar 2014-

2015 

 

 

CSEI Brăila 

Şcoala gimnazială Radu 
Tudoran  

Director Copae Stelinina 

Dir. adjunct Negrea Emilia 

Înv. it. Muşat St. 

Dir. Dobrotă Daniela 

8.  Protocol de parteneriat „Mâini 

pentru speranţă” 

An şcolar 2014-

2015 

CSEI Brăila 

Colegiul naţional Ana Aslan 

Brăila 

Ed. Cristea Mariana 

Profesor Bădără Eofrosina 

9.  Acord de parteneriat „Obiceiuri şi 

tradiţii româneşti” 

 

An şcolar 2014-

2015 

CSEI Brăila 

Şcoala gimnazială Unirea 

Director Copae Stelinina 

Prof.Gheorghe G. 

10.   

Protocol de parteneriat „Ferestre 

spre lume” 

 

An şcolar 2014-

2015 

CSEI Brăila 

CSEI „Albatros” Constanţa 

Dir. Copae Stelinina 

Dir. Ristea Nicoleta 

11.   

Acord de parteneriat 

„Ştiinţe…ştiinţe” 

 

An şcolar 2014-

2015 

CSEI Brăila 

Liceul tehnologic”Înălţarea 

Domnului” Slobozia-Ialomiţa 

Director Copae Stelinina 

Dir. Ad.j. Negrea Emilia 

Prof. Moşescu I. 

12.   

 

Proiect educaţional „Sănătatea , cea 
mai de preţ comoară” 

 

 

Semestrul al II-
lea 

CSEI Brăila 

Filiala Muntenia a Asociaţiei 

pentru sănătate , educaţie şi 
familie 

Dir. Copae Stelinina 

Dir. Adj. Negrea Emilia 

Înv. it. Muşat St. 

 

3.Activitati educative extrascolare si extracurriculare 

 

 

           In anul scolar 2014-2015,in cadrul comisiei de ,,Activitati extrascolare”s-a urmarit ca activitatea sa se desfasoare pe diferite 

domenii: 

I.Arte, cu urmatoarele obiectivele:  

     a. realizarea unor compozitii colective pe o tema data; 

     b. Stimularea exprimarii libere prin intermediul limbajului plastic. 

II.Cunoasterea mediului, cu urmatoarele obiective:  

     a.formarea si dezvoltarea unor comportamente ecologice; 

     b.formarea unor deprinderi de ingrijire si protejare a mediului. 
III.Traditii, cu urmatorul obiectiv: 

     a.identificarea unor caracteristici ale mediului social si cultural; 

           Activitatile s-au desfasurat la nivelul claselor sau in colectiv,in functie de tema propusa. 
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           Activitatile au fost urmatoarele: 

1.Ziua mondiala a Educatiei-concurs de desene la care au participat toti elevii din Centrul Scolar de Educatie Incluziva Braila. 

Coordonatori au fost :Dna prof. Badara Eufosina,prof.Bursuc Rodica. si prof.Draghici Monica. 

2.V-ati pregatit dovlecii?-Halloween--concurs de desene.Coordonatori:prof.Neagu Lilianasi, si prof.Popescu Georgeta. Elevii au 

sculptat in bostan,au colorat si pictat diferite fise cu diverse personaje specific zilei-Halloween,au ascultat povestea zilei de 

Halloween,la final s-a realizat o expozitie cu lucrarile elevilor. 

3.Sa inspiram aerul curat a unei dimineti de toamna,activitate coordonata de prof.Picus Eugenia si maistru instructor Dermengiu 

Ionel,activitatea s-a desfasurat in curtea scolii cu elevii de a invatamintul professional.Elevii au fost impartiti pe echipe si au executat 

lucrari de ingrijire a speciilor de plante in vederea protejarii si favorizarea furnizarii oxigenului indispensabil vietii pe Pamant. 

4.Culorile toamnei-concurs de desene editia a 2-a,coordonator:prof.Budur Carmen,colaborati:prof.Balan Georgeta, prof,Bursuc 

Rodica si prof.Popescu Georgeta.,participind elevii scolii indrumati de diriginti si logopezi,activitatea s-a tinut in cancelarie.Elevii au 

realizat desene,colaje,picturi,s-a organizat o expozitie si elevii au fost premiati. 
5.Ghetutile lui Mos Nicolae-face parte din proiectul educational ,,Sarbatorile copilariei“,coordonator:prof.Panoiu Jenica.Au 

participat toti elevii scolii,s-a vizionat ,, Povestea lui Mos Nicolae” si ,,Asteptam pe Mos Nicolae”.S-au realizat creatii plastice din 

material natural,ornamente,ghetute,colaje,picturi,desene adecvate activitatii.Elevii au lucrat sub coordonarea dirigintilor. 

6.Serbarea scolara,,Vine Mos Craciun” la care au  participat toti  elevii scilii.  

7.Omagiu lui Eminescu-activitate coordonata de prof.Chirita Ionut - activitatea a constat in vizionarea unei prezentari de power-

point despre viata si activitatea poetului,audierea unor recitari din lirica eminesciana,audierea de cintece ale poetului.Au participat 

elevii clasei a IX si a XII impreuna cu dirigintii. 

Elevii claselor I Asi B ,coordonati de inv. Farkas Teodora si prof. Popescu Georgeta au realizat un concurs de desene ,,Sara pe dea”. 

8.Unirea Principatelor Romane ,prof. Claianu Aurora,a prezentat o expunere privind desfasurarea si importanta Unirii Principatelor 

Romine de la 24 Ianuarie 1859.La activitate au participat elevii din clasele VII-A,V-B,VIII-A,III-A si B si II-B,coordinate de prof. 

Panoiu Jenica, prof.Neagu Liliana, prof.Marin Ion, prof.Draghici Monica si  prof.Graur Loredana. 
Elevii claselor IAsi B,coordinate de inv.Farkas Teodora si prof. Popescu Georgeta au organizat un Concurs de desene ,,Hora Unirii”. 

La scoala Mihai Kogalniceanu un grup de elevi de la C.S.E.I,Braila,coordonati de dna.prof.Dobre Marinela,au participat la o activitate 

in cinstea zilei de,, 24 Ianuarie”. 

 

4.CERCUL PEDAGOGIC PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL 

 

 

        Cercul pedagogic s-a desfăşurat la CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BRĂILA, unitate şcolară ce a organizat  

şi susţinut activitatea,  începând cu orele 12.00. 

     Tema cercului: „ROLUL EDUCAŢIEI NONFORMALE ÎN DEZVOLTAREA ELEVULUI CU DIZABILITĂŢI  

INTELECTUALE”- prezentare de bune practici. 

  Activitatea a  fost  sustinuta de : Profesor gradul didactic I , director CSEI Brăila   COPAE  STELININA si invăţător 
itinerant şi de sprijin , gradul didactic II, CSEI Brăila                                                                          MUŞAT STELIANA- 

VASILICA 

               La cercul pedagogic desfăşurat au participat  cadre didactice din CSEI Brăila şi  SAM Tichileşti . 

              Activitatea cercului a cuprins  două parţi: una teoretică, de prezentare a materialului PowerPoint- Metode de educaţie 

nonformală (aspecte generale si exemple de metode de educaţie nonformală) şi o parte de lucru interactivă, la care au participat toate 

cadrele didactice – metoda nonformală propusă „Cafeneaua publică”. 

           Activitatea a fost apreciată de cei prezenţi, tema propusă a adus în actualitate elemnte noi de lucru , care pot genera reuşite pe 

plan cognitiv, relaţional şi adaptativ, dar şi formarea şi dezvoltarea de abilităţi practice elevilor cu cerinţe educative speciale. 

      

 

 
Scoala Gimnazială Specială Tichilesti 

Şcoala Gimnazială Specială din cadrul Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti funcţionează în baza adresei MECTS nr. 

44483/12.11.2007 şi a protocolului încheiat între MECTS  prin ISJ Brăila şi Ministerul Justiţiei prin Administrarea  Naţională a 

Penitenciarelor  nr. 57914/2012. 

- Activitatea de instruire şcolară din unităţile de detenţie face parte integrantă din învăţământul special, (conf. Art. 55(1) din Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011). 

- În conformitate cu art. 19(1), lit.(d) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011) unităţile de învăţământ  special  cu personalitate 
juridică pot funcţiona cu minimum 100 elevi. 

- În conformitate cu art. 63lit(g) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011) învăţământul special cu deficienţe uşoare sau moderate 

clasa cuprinde în medie 10 elevi , dar nu mai puţini de 8 şi nu mai mult de 12 elevi la clasă. 

            Procesul instructiv – educativ din anul şcolar 2014 – 2015 s - a desfăşurat pe două nivele de învăţământ după cum urmează:  

- Învăţământul primar 

- Învăţământul  gimnazial 
         Elevii înscrişi la şcoala noastră sunt persoane private de libertate cu deficienţe uşoare sau moderate cu vârste cuprinse între 

14 – 30 ani (minori şi tineri privaţi de libertate care au comis diferite infracţiuni). 

II.  Programul de funcţionare al unităţii noastre şcolare se stabileşte în funcţie de programul de funcţionare al penitenciarului şi 

programul zilnic al persoanelor private de libertate.  

       În acest an şcolar programul s - a derulat  într – un singur schimb şi anume între orele 8,30 – 14,00. 
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     Orarul şcolii a fost întocmit în aşa fel încât să respecte orele stabilite de comun acord cu conducerea penitenciarului şi a 

serviciului de educaţie al PMT Tichileşti. 

III. Efectivele de elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2014 – 2015 au fost următoarele: 

- cu toate că la art. 63 lit.(g) din Legea Educaţiei Naţionale sunt prevăzute efective de elevi la clasă ca fiind în medie de 10 elevi, 

maxim 12 elevi, minim 8 elevi, efectivele noastre de elevi sunt mai mari deoarece  în timpul anului şcolar sunt elevi care se  

liberează sau sunt transferaţi pe alte penitenciare şi efectivele scad până la sfârşit de an şcolar. 

a) Clasa I A  - 13 elevi 

b) Clasa I B  - 13 elevi 

c) Clasa II - 11 elevi 
d) Clasa III  - 7 elevi  

e) Clasa IV - 7 elevi  

f) Clasa VA - 11 elevi  

g) Clasa V B - 11 elevi  

h) Clasa VIA  - 15 elevi  

i) Clasa VIB  - 15 elevi  

j) Clasa VII  - 16 elevi  

k) Clasa VIII  - 11 elevi  

 

TOTAL ELEVI ÎNSCRIŞI 130 

 

VI. În funcţie de planul de şcolarizare aprobat de ISJ Brăila încadrarea cu personalul didactic se prezintă astfel: 
 

- 5  cadre didactice titulare 

a) 1 profesor pentru învăţământul primar 

b) 3 profesori gimnaziu  

c) 1 maistru instructor 

- 6 cadre didactice suplinitori calificaţi 
a) 5 profesori gimnaziu  suplinitori calificaţi 

b) 1 prof. pentru  invatamântul  primar 

- 2  cadre didactice fără studii de specialitate 

a) 2  învăţători suplinitori necalificaţi 

Orele cadrelor didactice au fost repartizate pe disciplinele de curs astfel: 

nr  

crt Numele şi prenumele N
r.

 o
re

 

C
at

ed
ră

 

Detalii catdră 

n
r 

o
re

  

P
C

O
 

Calificat/necalificat Diriginte 

1 

Buzoianu Alexandru 

profesor titular, gr. did. I 16 

Învăţător/ 

director  Calificat Da clasa III - IV 

2 
Tacciu Anişoara prof. matematică, titular, gr. 

did. II 20 
Matematică 

20 ore 4 Calificat Da clasa VIII 

3 

Enache Camelia Ionelia 

 prof. psihopedagog – titular, gr. did. I 20 20 Psihologie 4 Calificat Da clasa VI A 

4 

Moraru Cristina Elena 

prof. lb. romănă - lb.engleză, titular, gr. did. II 24 

Lb. Română 

20 + 4 Engleză 8 Calificat Da clasa VA 

5 

Grigore Gheorghe  

maistru  - instructor mecanică, titular gr. did. I 23 

14 Preprof  + 6 

Desen +4 

Geografie 4 Calificat Da clasa  V B 

6 

Oancea Sorin 

prof. ed. fizică şi sport, suplinitor calificat, gr. 

did. II 20 

Ed fizică 

20 ore 4 Calificat Da clasa  VII 

7 

Cociaş Luminiţa prof. istorie-geografie - ed. 

civica,   suplinitor calificat, gr. did. I 17 

Istorie 6 + Cult. 

Civică 10 + 
Geografie2 

 

 

2 

Calificat 

Da clasa  VI B 
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              În afara  cadrelor didactice  organigrama mai cuprinde şi personal didactic auxiliar;   

- 1 post secretar 

- 1 post administrator financiar 
      Prin protocolul dintre cele două unităţi (nr.731/29.07.2015) s –a stabilit ca penitenciarul să asigure  spaţii  de învăţământ,  

laboratoare, ateliere, rechizite, mobilier şi un număr corespunzător de elevi conform planului de şcolarizare. 

    Plata utilităţilor (curent electric, gaze, apa, căldură) sunt suportate de către PMT Tichileşti. Materiale de igienizare sunt 

asigurate de către şcoală prin Consiliu Judeţean. 

         Inspectoratul Şcolar Judeţean asigură cadre didactice, manuale şcolare, cursuri de formare şi materiale didactice 

corespunzătoare vârstei acestor elevi. 

VII  Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar 2014 – 2015 se prezintă astfel: 

- Elevi înscrişi la început de an şcolar  - 130 

- Elevi veniţi în timpul anului şcolar  - 34 

- Elevi plecaţi în timpul anului şcolar – 79 (liberţi sau transferaţi pe alte penitenciare) 

- Elevi existenţi la sfârşitul anului şcolar – 85  

- Elevi promovaţi la sfârşitul anului şcolar – 85 
           Diferenţa dintre numărul de elevi înscrişi şi numărul de elevi existenţi la sfârşit de an şcolar se explică prin numărul de 

elevi liberaţi sau transferaţi pe alte penitenciare . 

           Nu ne-am înregistrat cu abandon şcolar pentru că persoanele private de libertate au obligaţia prin regulament  să participe  

la cursurile şcolare şi nici corigenţi sau repetenţi. 

          Nu au existat probleme sau disfuncţii în desfăşurarea procesului de învăţământ deoarece este o colaborare foarte bună între 

cadrele didactice  şi personalul penitenciarului. 

          În anul şcolar 2014 – 2015 directorul şcolii a efectuat un număr de 73 asistenţe : 35  pe semestrul I şi 38 pe semestrul al II 

lea. S –a constatat că toate cadrele didactice erau pregătite pentru lecţie, numărul de elevi la clasă era corespunzător şi nu s – au 

constatat evenimente deosebite. 

           Directorul şcolii a completat şi transmis în timp util toate solicitările (situaţiile) către Inspectoratul Şcolar , Consiliul 
Judeţean, Casa Corpului Didactic, Administraţia Naţională a Penitenciarelor  precum şi către instituţiile de învăţământ din judeţ 

sau din alte judeţe. 

           Consilierul educativ a întocmit programul  de activităţi extraşcolare şi extra curriculare din acest an şcolar, a urmărit 

respectarea acestui program şi la sfârşitul anului şcolar a întocmit un raport cu privire la modul în care s – au desfăşurat aceste 

activităţi. 

           Comisiile metodice pe discipline şi - au desfăşurat activităţile pe baza programelor de activităţi anuale şi semestriale. 

         La sfârşitul anului şcolar responsabilii acestor comisii au întocmit rapoarte de analiză cu privire la activităţile metodice 

desfăşurate în şcoală. 

          Şcoala Gimnazială Specială Tichileşti, a organizat in semestrul al II lea  - 29 mai  2015 Cercul pedagogic al cadrelor 

didactice din învăţământul special cu tema: ”Modalităţi  de  evaluare a activităţilor  şcolare si extraşcolare desfăşurate de elevii 

din Penitenciarul de Minori si Tineri Tichileşti”  în formarea elevilor cu statut de persoane private de libertate. 
          În perioada 6 - 10 aprilie 2015 s-a derulat săptămâna dedicată activităţilor extra curriculare şi extraşcolare, în cadrul 

programului „Şcoala altfel  - Să ştii mai multe, să fii mai bun !” 

        Activităţile  s - au desfăşurat pe baza unui orar şi a unor planificări specifice. 

      La sfârşitul săptămânii respective fiecare cadru didactic a prezentat un raport cu privire la derularea acestui program, iar 

directorul şcolii  şi consilierul educativ au întocmit un raport final pe şcoală, pe care l-au transmis şi la ISJ Brăila. 

            Menţionăm că în perioada în care s-a derulat programul mai sus menţionat nu am înregistrat evenimente deosebite . 

           În acest an şcolar majoritatea cadrelor didactice din şcoala noastră au participat la cursuri de pregătire pentru gradele 

didactice şi la cursuri de formare organizate de CCD. 

8 

Bâgu Andrei Cristian 

prof. religie suplinitor calificat, gr. did. II 19 

10 Religie+6 Ed 

muzicală + 3 

engleză 

3 Calificat Nu 

9 
Buzoianu Ştefan  

institutor  mecanică, gr. did. II 19 

8  Preprof  +  1  

Chimie   +                       

4   Fizică  +  6 
Biologie  

3 Calificat Nu 

10 

Bratu Dorin prof. T.I.C. suplinitor calificat, gr. 

did. II 10 TIC 2 Calificat Nu 

11 Naidin Nicoleta invăţător suplinitor necalificat 16 Învăţător  Necalificat Da clasa II 

12 Cabăţ Geanina invăţător suplinitor necalificat 16 Învăţător -  Calificat Da clasa  I B 

13 Băgăceanu Crina invăţător suplinitor necalificat 16 Învăţător -  Necalificat Da clasa  I A 
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        Toate deciziile cu privire la prezenţa elevilor la cursuri, disciplină şi baza materială au fost luate de comun acord cu 

serviciul educativ al penitenciarului şi cu conducerea PMT Tichileşti. 

 

Şcoala Gimnazială Specială din cadrul Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti funcţionează în baza adresei MECTS nr. 

44483/12.11.2007 şi a protocolului încheiat între MECTS  prin ISJ Brăila şi Ministerul Justiţiei prin Administrarea  Naţională a 

Penitenciarelor  nr. 57914/2012. 

- Activitatea de instruire şcolară din unităţile de detenţie face parte integrantă din învăţământul special, (conf. Art. 55(1) din Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011). 

- În conformitate cu art. 19(1), lit.(d) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011) unităţile de învăţământ  special  cu personalitate 
juridică pot funcţiona cu minimum 100 elevi. 

- În conformitate cu art. 63lit(g) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011) învăţământul special cu deficienţe uşoare sau moderate 

clasa cuprinde în medie 10 elevi , dar nu mai puţini de 8 şi nu mai mult de 12 elevi la clasă. 

            Procesul instructiv – educativ din anul şcolar 2014 – 2015 s - a desfăşurat pe două nivele de învăţământ după cum urmează:  

- Învăţământul primar 

- Învăţământul  gimnazial 

         Elevii înscrişi la şcoala noastră sunt persoane private de libertate cu deficienţe uşoare sau moderate cu vârste cuprinse între 

14 – 30 ani (minori şi tineri privaţi de libertate care au comis diferite infracţiuni). 

II.  Programul de funcţionare al unităţii noastre şcolare se stabileşte în funcţie de programul de funcţionare al penitenciarului şi 

programul zilnic al persoanelor private de libertate.  

       În acest an şcolar programul s - a derulat  într – un singur schimb şi anume între orele 8,30 – 14,00. 

     Orarul şcolii a fost întocmit în aşa fel încât să respecte orele stabilite de comun acord cu conducerea penitenciarului şi a 

serviciului de educaţie al PMT Tichileşti. 
III. Efectivele de elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2014 – 2015 au fost următoarele: 

- cu toate că la art. 63 lit.(g) din Legea Educaţiei Naţionale sunt prevăzute efective de elevi la clasă ca fiind în medie de 10 elevi, 

maxim 12 elevi, minim 8 elevi, efectivele noastre de elevi sunt mai mari deoarece  în timpul anului şcolar sunt elevi care se 

liberează sau sunt transferaţi pe alte penitenciare şi efectivele scad până la sfârşit de an şcolar. 

l) Clasa I A  - 13 elevi 

m) Clasa I B  - 13 elevi 

n) Clasa II - 11 elevi 

o) Clasa III  - 7 elevi  

p) Clasa IV - 7 elevi  
q) Clasa VA - 11 elevi  

r) Clasa V B - 11 elevi  

s) Clasa VIA  - 15 elevi  

t) Clasa VIB  - 15 elevi  

u) Clasa VII  - 16 elevi  

v) Clasa VIII  - 11 elevi  

 

TOTAL ELEVI ÎNSCRIŞI :130 

 

 În funcţie de planul de şcolarizare aprobat de ISJ Brăila încadrarea cu personalul didactic se prezintă astfel: 

- 5  cadre didactice titulare 
d) 1 profesor pentru învăţământul primar 

e) 3 profesori gimnaziu  

f) 1 maistru instructor 

- 6 cadre didactice suplinitori calificaţi 

c) 5 profesori gimnaziu  suplinitori calificaţi 

d) 1 prof. pentru  invatamântul  primar 

- 2  cadre didactice fără studii de specialitate 

b) 2  învăţători suplinitori necalificaţi 

Orele cadrelor didactice au fost repartizate pe disciplinele de curs astfel: 

nr  

crt Numele şi prenumele N
r.

 o
re

 

C
at

ed
ră

 

Detalii catdră 

n
r 

o
re

  

P
C

O
 

Calificat/necalificat Diriginte 

1 

Buzoianu Alexandru 

profesor titular, gr. did. I 16 

Învăţător/ 

director -  Calificat Da clasa III - IV 

2 

Tacciu Anişoara prof. matematică, titular, gr. 

did. II 20 

Matematică 

20 ore 4 Calificat Da clasa VIII 
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În afara  cadrelor didactice  organigrama mai cuprinde şi personal didactic auxiliar;   

- 1 post secretar 

- 1 post administrator financiar 
      Prin protocolul dintre cele două unităţi (nr.731/29.07.2015) s –a stabilit ca penitenciarul să asigure  spaţii  de învăţământ,  

laboratoare, ateliere, rechizite, mobilier şi un număr corespunzător de elevi conform planului de şcolarizare. 

    Plata utilităţilor (curent electric, gaze, apa, căldură) sunt suportate de către PMT Tichileşti. Materiale de igienizare sunt 

asigurate de către şcoală prin Consiliu Judeţean. 

         Inspectoratul Şcolar Judeţean asigură cadre didactice, manuale şcolare, cursuri de formare şi materiale didactice 

corespunzătoare vârstei acestor elevi. 

VII  Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar 2014 – 2015 se prezintă astfel: 

- Elevi înscrişi la început de an şcolar  - 130 

- Elevi veniţi în timpul anului şcolar  - 34 

- Elevi plecaţi în timpul anului şcolar – 79 (liberţi sau transferaţi pe alte penitenciare) 

- Elevi existenţi la sfârşitul anului şcolar – 85  

- Elevi promovaţi la sfârşitul anului şcolar – 85 
           Diferenţa dintre numărul de elevi înscrişi şi numărul de elevi existenţi la sfârşit de an şcolar se explică prin numărul de 

elevi liberaţi sau transferaţi pe alte penitenciare . 

           Nu ne-am înregistrat cu abandon şcolar pentru că persoanele private de libertate au obligaţia prin regulament  să participe  

la cursurile şcolare şi nici corigenţi sau repetenţi. 

          Nu au existat probleme sau disfuncţii în desfăşurarea procesului de învăţământ deoarece este o colaborare foarte bună între 

cadrele didactice  şi personalul penitenciarului. 

          În anul şcolar 2014 – 2015 directorul şcolii a efectuat un număr de 73 asistenţe : 35  pe semestrul I şi 38 pe semestrul al II 

lea. S –a constatat că toate cadrele didactice erau pregătite pentru lecţie, numărul de elevi la clasă era corespunzător şi nu s – au 

constatat evenimente deosebite. 

3 

Enache Camelia Ionelia 

 prof. psihopedagog – titular, gr. did. I 20 20 Psihologie 4 Calificat Da clasa VI A 

4 

Moraru Cristina Elena 

prof. lb. romănă - lb.engleză, titular, gr. did. II 24 

Lb. Română 

20 + 4 Engleză 8 Calificat Da clasa VA 

5 

Grigore Gheorghe  

maistru  - instructor mecanică, titular gr. did. I 23 

14 Preprof  + 6 

Desen +4 

Geografie 4 Calificat Da clasa  V B 

6 

Oancea Sorin 

prof. ed. fizică şi sport, suplinitor calificat, gr. 

did. II 20 

Ed fizică 

20 ore 4 Calificat Da clasa  VII 

7 

Cociaş Luminiţa prof. istorie-geografie - ed. 

civica,   suplinitor calificat, gr. did. I 17 

Istorie 6 + Cult. 

Civică 10 + 

Geografie2 

 

 

2 

Calificat 

Da clasa  VI B 

8 

Bâgu Andrei Cristian 

prof. religie suplinitor calificat, gr. did. II 19 

10 Religie+6 Ed 

muzicală + 3 

engleză 

3 Calificat Nu 

9 
Buzoianu Ştefan  

institutor  mecanică, gr. did. II 19 

8  Preprof  +  1  

Chimie   +                       

4   Fizică  +  6 
Biologie  

3 Calificat Nu 

10 

Bratu Dorin prof. T.I.C. suplinitor calificat, gr. 

did. II 10 TIC 2 Calificat Nu 

11 Naidin Nicoleta invăţător suplinitor necalificat 16 Învăţător -  Necalificat Da clasa II 

12 Cabăţ Geanina invăţător suplinitor necalificat 16 Învăţător -  Calificat Da clasa  I B 

13 Băgăceanu Crina invăţător suplinitor necalificat 16 Învăţător -  Necalificat Da clasa  I A 



 

196 
 

           Directorul şcolii a completat şi transmis în timp util toate solicitările (situaţiile) către Inspectoratul Şcolar , Consiliul 

Judeţean, Casa Corpului Didactic, Administraţia Naţională a Penitenciarelor  precum şi către instituţiile de învăţământ din judeţ 

sau din alte judeţe. 

           Consilierul educativ a întocmit programul  de activităţi extraşcolare şi extra curriculare din acest an şcolar, a urmărit 

respectarea acestui program şi la sfârşitul anului şcolar a întocmit un raport cu privire la modul în care s – au desfăşurat aceste 

activităţi. 

           Comisiile metodice pe discipline şi - au desfăşurat activităţile pe baza programelor de activităţi anuale şi semestriale. 

         La sfârşitul anului şcolar responsabilii acestor comisii au întocmit rapoarte de analiză cu privire la activităţile metodice 

desfăşurate în şcoală. 

          Şcoala Gimnazială Specială Tichileşti, a organizat in semestrul al II lea  - 29 mai  2015 Cercul pedagogic al cadrelor 

didactice din învăţământul special cu tema: ”Modalităţi  de  evaluare a activităţilor  şcolare si extraşcolare desfăşurate de elevii 

din Penitenciarul de Minori si Tineri Tichileşti”  în formarea elevilor cu statut de persoane private de libertate. 
          În perioada 6 - 10 aprilie 2015 s-a derulat săptămâna dedicată activităţilor extra curriculare şi extraşcolare, în cadrul 

programului „Şcoala altfel  - Să ştii mai multe, să fii mai bun !” 

        Activităţile  s - au desfăşurat pe baza unui orar şi a unor planificări specifice. 

      La sfârşitul săptămânii respective fiecare cadru didactic a prezentat un raport cu privire la derularea acestui program, iar 

directorul şcolii  şi consilierul educativ au întocmit un raport final pe şcoală, pe care l-au transmis şi la ISJ Brăila. 

            Menţionăm că în perioada în care s-a derulat programul mai sus menţionat nu am înregistrat evenimente deosebite . 

           În acest an şcolar majoritatea cadrelor didactice din şcoala noastră au participat la cursuri de pregătire pentru gradele 

didactice şi la cursuri de formare organizate de CCD. 

        Toate deciziile cu privire la prezenţa elevilor la cursuri, disciplină şi baza materială au fost luate de comun acord cu 

serviciul educativ al penitenciarului şi cu conducerea PMT Tichileşti. 

 

XI.3.Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  

a oferit , coordonat şi monitorizat următoarele servicii specifice: 

             - 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, pr in 

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 Educatiei si Cercetării Stiintifice, 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: 

a) Consiliere si asistentă psihopedagogică 

a1) Consilierea/consultanţa şi informarea elevilor: 

 

 Beneficiari Elevi/nivel de învătământ/ 

provenientă (U-urban/R-rural) 

Nr. 

crt. 

Tipuri de 

Consiliere/solicitare 

Preprimar 

U/R 

Primar 

U/R 

Gimnaziu 

U/R 

Liceu 

      U/R U/R 

Total 

An sc. 2014-2015 

U/R 

     

1. Individuală: 70 U 352 U/ 2 

R 

360 U/ 4 R 220 U/ 2 R 1002 U/ 8 R 

2. De grup mic 4 U 16 U 62 U 82 U 164 U 

3. a) Educaţională (la clase) 247 U 978 U 2813 U/ 543 

R 

2843 U /60 R 6881 U/ 603 R 

4. Pentru orientarea în carieră:      

-individual - - 25 U 55 U 80 U 

b) - grup mic  (2-5 elevi) - - 2 U - 2 U 

- -Clasă/nr. elevi - 300 U 2326 U/ 626 

R 

2673 U / 41 R 5299 U/ 667 R 

 Total OSP - 300 U 2353 U/ 626 

R 

2728 U/ 41 R 5381 U/ 667 R 
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5. Informare/consultanţă 

 

183 U 159 U/ 7 

R 

314 U/ 139 

R 

316 U/ 12 R 972 U/ 158 R 

 Total elevi (U/R) 504 U 1805 U/ 

9 R 

5902 U/1312 

R 

6189 U/115 R 14400 U/1436 R 

 

 TOTAL an sc.  2014-2015 504 U 1814 7214 6304 15836 

 

 

 

a2) Consilierea/consultanţa şi informarea cadrelor didactice: 

 

Nr. 

crt. 

 

Tip de consiliere/solicitare 

 

Cadre didactice/ciclul de 

învătământ 

TOTAL 

 An sc.  

2014-2015 

 Preprimar 

U/R 

 

Primar 

U/R 

Gimnaziu 

U/R 

 

Liceu 

U/R 

 

U/R 

 

1. Individuală  31 U 83 U 95 U/ 7 R 59 U 268 U/ 7 

R 

2. De grup 11 U - - 23 U 34 U 

3. Informare/consultantă 62 U 108 U/ 11 

R 

77 U / 45 R 128 U 375 U/ 56 

R 

 Total cadre didactice 

U/R 

104 U 191 U/ 11 

R 

172 U / 52 R  210 U 677 U/ 63 

U 

 Total cadre didactice 

An sc. 2014-2015 

104  202 224 210 740 

 

           a3) Consilierea/consultanţa şi informarea părinţilor: 

Nr 

crt 

Tip de consiliere/solicitare 

 

Beneficiari/părinti ai elevilor Total 

An sc. 

 2014-2015 

U/R 
Pre-prim 

U/R 

Primar 

U/R 

Gimnaziu 

U/R 

Liceu 

U/R 

1. Individuală 52 U 121 U/ 2 R 175 U/ 3R 40 U/1R 388 U/ 6 R 

2. De grup 38 U 28 U 26 U 33 U 125 U 

3 Informare/ consultantă 52 U 41 U/ 28 R 75 U/  23 R 55  U 223 U/ 51 R 

4. Lectorate - 143 U 81 U /34 R 215 U 439 U/ 34 R 

  

Total părinţi U/R 

 

142 U 

 

333 U/ 30 R 

 

357 U/ 60 R 

 

343 U/ 1 R 

 

1175 U/ 91 R 

 Total părinţi  

An sc.  2014-2015 

142  363 417 344 1266 

 

a4)Conform rapoartelor lunare întocmite de profesorii consilieri, în urma derulării programelor de consiliere au fost 

abordate următoarele categorii de probleme: 

 

Nr. 

crt. 

 

Tipuri de consiliere /solicitare  

 

 

Categorii de probleme ale beneficiarilor 

elevi 

1. Individuală: Autocunoastere si dezvoltare 

Comunicare si interrelationare la nivelul grupului de elevi 
Probleme comportamentale si de integrare 

Relationare defectuoasă în familie 

Întârziere în dezvoltarea generală 

ADHD 

Sindrom Asperger 

Sindrom Dawn 

Deficit de atentie/ADHD 

Hiperactivitate 

Instabilitate emotională 

Autism 
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PTSD survenit în urma divortului părintilor 

Agresivitate 

Depresie 
Anxietate 

Stimă de sine scăzută 

Dificultăti de învătare, memorare 

Deficiente de comunicare 

Dezvoltare personală 

Comportament indezirabil 

Comportament dezadaptativ 

c) Motivatie scolară scăzută 

Consum de droguri 

Prevenirea abandonului scolar 

Timiditate excesivă. Gestionarea emotiilor 

2. De grup mic Comunicare si relationare interpersonală 

Autocunoastere si dezvoltare 

3. d) Educaţională  e) Autocunoastere si dezvoltare 

f) Comunicare si interelationare 

g) Managementul informatiilor si al învătării 

h) Calitatea stilului de viată 
i) Consilierea carierei 

j) Relatia pierdere –câstig într-un conflict 

k) Acomodarea în colectivul de elevi 

l) Managementul conflictelor 

m) Comunicare-relationare-reducerea agresivitătii 

n) Îndrăzneste să fii mare-Program de educatie privind sexualitatea, sănătatea 

reproducerii, integrarea armonioasă pentru viata de familie 

o) Program de ameliorare a comportamentului agresiv 

p) Metode de memorare logică 

q) Stimularea creativitătii 

r) Inteligenta emotională si reducerea agresivitătii 

s) START-Miniprogram pentru o viată sănătoasă 
t) Managementul timpului liber 

u) Metode de relaxare 

v) Discriminare si stereotipuri-efecte sociale 

w) Despre emotii 

x) Stil de învătare 

y) Despre colegialitate si prietenie 

z) Stilul de viată sănătos/Consecintele consumului de alcool/droguri si 

tutun/HIV/SIDA 

4. Pentru orientarea în carieră: - Interviul de recrutare 

- Scrisoarea de intentie 

- Cursuri disponibile prin AJOFM 

- Program de orientare scolară si profesională 

- Instrumente pentru OSP/ Aplicare, utilizare în OSP 

- Identificarea intereselor profesionale 
- Pasi în alegerea carierei 

- Realizare CV 

Luarea deciziei 

Valori, interese, aptitudini profesionale 

Interviul la angajare 

5. Informare/consultanţă 

 

Cum îmi petrec timpul liber 

Reguli de comportament 

Importanta frecventării cursurilor scolare 

Implicarea în activitătile scolare si extrascolare 

Meseria potrivită aptitudinilor mele 

Ce voi face la bacalaureat 

Importanta practicii pentru profesia viitoare 

Inteligentă generală –RAVEN 

Comportamentul în mediul scolar 
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Nr. 

crt. 

Beneficiari 

 

Categorii de probleme ale beneficiarilor 

cadre didactice, părinti ai elevilor  

1. Cadre didactice Metode psihopedagogice privind integrarea prescolarilor în colectivitate 

Elevi cu CES 

Activitatea instructiv-educativă în scoală 

Comportamentul elevilor 

Realizarea de activităti de consiliere educatională 
Comportamentul elevilor si rezultatele la învătătură 

Integrarea elevilor de la scoala profesională în clasă 

Tulburări de comportament la elevii de clasa a IX-a 

Strategii pentru valorificarea stilului de învătare 

Tehnici de disciplinare pozitivă 

Gestionarea comportamentului în clasă 

Elaborare program-Adolescentul si lectura 

Tipuri de activităti specifice consilierii educationale 

Prevenirea comportamentelor de risc 

Caracterizarea  psihopedagogică 

Formarea coeziunii grupului 
Managementul clasei 

Integrarea elevilor cu nevoi speciale 

Identificarea nevoilor de consiliere la nivelul grupului de părinti 

Recomandări privind traseul educational 

Conflicte în mediul scolar 

2. Părinti ai elevilor Istoricul copilului meu 

Adaptarea copilului la mediul scolaritătii 

Optimizarea comunicării în familie 

Absenteism scolar 

Ameliorarea relatiilor 

Implicarea părintilor pentru depăsirea dificultătilor de învătare ale copiilor 

Tendinte agresive la scolarul mic 

Managementul emotiilor 

Efectele pierderii unui părinte 

Disciplinarea pozitivă la scolarul mic 
Tulburările de comportament la adolescent 

Comunicarea scoală-familie 

Tehnici de rezolvare a conflictelor 

Strategii pentru cresterea motivatiei scolare 

Gestionarea situatiilor de criză 

Stil de viată sănătos 

Relatia disfunctională mamă/părinte-copil 

Relatia disfunctională elevi-colegi de clasă 

 

a5) Realizarea de studii de specialitate la solicitarea Inspectoratului Scolar Judetean Brăila 

   Conducerile unităţilor şcolare din judetul Brăila au putut utiliza în fundamentarea planului de şcolarizare informaţiile cuprinse în 

studiile de specialitate realizate de CJRAE,  care au fost postate pe site-ul isjbraila.ro în timp optim; 

b)Terapie logopedică 

b1) Activităti desfăsurate de profesorii logopezi 
 

Nr. 

crt. 

Activitatea 

desfăsurată 

Număr de beneficiari 

  

Total 

beneficiari 

preşcolari şcolari 
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1. Examinare Nr.copii examinati 13893 4879 9014 

2. Depistare Nr.copii 

Depistati 1122 
 577 

 

  545 

3. Terapie logopedica 

din care: 

Nr.copii in terapie  534 307 227 

a)terapie de grup Nr.grupe  65*2 (130) 

                  

                   

98 32 

b)terapie individuala Nr.logopati  404 207 197 

4. Corectati Nr.copii        227 128 99 

5. Ameliorati Nr.copii    307     184 123 

6. Informare/ consultanţă elevi Nr. elevi     4014 

   

7. Consiliere individuală părinţi Nr. părinţi  437 

8. Informare/ consultanţă părinţi Nr. părinţi  480 

9. Consiliere individuală cadre 

didactice 

Nr. c.d.   127 

10. Consiliere de grup cadre 

didactice 

Nr. gr./ nr. c.d.  4*4 

11. Informare/ consultanţă cadre 

didactice 

Nr. c.d.  354 

  

b2) Situatia copiilor aflati în terapie logopedică pe tipuri de tulburări de limbaj 

Dislalie 

simplă/ 

polimorfă 

Sindrom  

Down 

SNV, alalie, 

disartrie 

TSA ADHD Bâlbâială, 

tahilalie, 

bradilalie 

Dislexo-

disgrafie 

Hipo-

acuzie 

Mutism 

electiv 

Total 

 

ds dp  snv al ds tsa adhd b th br dx-dg hac me  

99 327 7 20 1 3 25 2 9 1 1 35 4  534 

 

c) Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională (SEOSP)  

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. 

La propunerile SEOSP,  Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională (COSP),  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. 

d) Evaluarea psihosomatică a copiilor                 

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.  

e) În cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară 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. 

                Infiinţarea în ultimii sase ani a două posturi de profesor consilier 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 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 
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                 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 

Semestrul I-”Interviul anamnestic la copii si adolescenti” 

Semestrul al II-lea-”Metode complexe de interviu si anamneză” 

 

b) Comisii metodice 

”Aspecte  privind asigurarea calitătii activitătii de consiliere scolară” 

Subtema: Instrumente de lucru necesare pentru desfăsurarea activitătii profesorilor consilieri  din perspectiva asigurării 

calitătii. 

”Consilierea carierei” 

Subtema: Metode,  tehnici  si  instrumente  utilizate  în  consilierea carierei elevilor.  

 

”Exemple de bune practici în consiliere” 

Subtema: Studiu de caz. 

 

”Aspecte privind privind asigurarea calităţii  activităţii  de consiliere şcolară- pentru copii cu părinti plecati in 

străinătate” 

Subtema: Proiect educational pentru copiii ai căror părinti sunt plecati în străinătate.   

 

”Modele de bună practică în consilierea elevilor cu autism si ADHD” 
Subtema: Instrumente de lucru pentru o bună desfăsurare a activitătii cu acesti elevi.  

 

 

”Modelul unui program de prevenire a delicventei juvenile” 

Subtema: Metode si tehnici de prevenire a delicventei juvenile. 

 

”Repere ale calitătii în consilierea scolară” 

Subtema: Formarea profesorilor consilieri prin proiecte derulate în anul scolar 2014-2015. 

 

 “Rolul terapiei miofunctionale în practica logopedică” 

  

“Strategii psihopedagogice pentru dezvoltarea limbajului la prescolari si scolari” 

 

“Importanta psihoterapiei în terapia logopedică” 

 

 „Rinolalia” 

 

“Importanta interventiei timpurii în corectarea tulburărilor de limbaj” 

 

“Dinamismul relatiei limbaj - gândire la copiii cu intelect normal si la cei cu deficit de intelect” 

 

3.Publicaţii proprii/diseminare 

 
     „Ghidul carierei”(publicaţie anuală, înregistrată cu ISSN) 

     „Perspective” (publicaţie anuală, înregistrată cu ISSN, nr.12) 

     „La început a fost cuvântul” (publicaţie anuală, înregistrată cu ISSN, nr.8) 

    - pliante, afişe de prezentare şi popularizare a serviciilor CJRAE Brăila 

    - articole publicate în presa locală 

 

                                4.Proiecte şi parteneriate educaţionale 

 

NR. 

CRT. 

PROBLEMATICĂ 

 

PROIECTE/PARTENERIATE 

 

1. Agresivitatea si violenta în Gestionarea eficientă a emotiilor 

 mediul scolar Fii inteligent, nu fi violent 

  Elev violent, cine-i de vină?! 

  Violenta nu e o solutie 

  Program judetean de prevenire a delicventei juvenile si a victimizării minorilor. 

Traficul de persoane- parteneriat cu IPJ Brăila 

Violenta nu este o solutie - Parteneriat cu     Penitenciarul Tichilesti 
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Stop violentei- parteneriat cu IPJ Brăila 

2. Dezvoltare personală Vizita 

  Extemporal la dirigentie 

  Program educational Trends of Tomorrow –testare pentru 3 licee brăilene 

(inteligentă, interese profesionale si personalitate 

  Scoala altfel 

  Prevenirea traficului de persoane în rândul adolescentilor 

  Educatie pentru viata de familie 

  Reusim împreună 

Descoperă frumusetea interioară a copilului tău 

3. Copii cu părinti plecati în 

străinătate 

Viata departe de părinti 

Cu gândul la mama si la tata 

  Nepăsarea ne face complici 

4. Absenteism si abandon Absenteismul/abandonul scolar- o fugă de responsabilităti? 

5. Orientare scolară si  Alege o meserie pentru viată 

 profesională De la scoală la viata profesională, spre carieră 

  Construieste-ti cariera pas cu pa 

  Liceul, primul pas spre cariera profesională 

  Spune DA prezentei tale la scoală 

  Pregătirea pentru interviu. AJOFM-sursă de informare si formare în acord cu 

piata muncii 

  Parteneriat cu AJOFM_Tehnici si instrumente folosite în căutarea unui loc de 
muncă 

  Viitorul meu depinde de decizia pe care o iau astăzi 

  O carieră de succes pentru un tânăr absolvent 

Tehnici de învătare eficientă 

6. Consum si dependentă  

7. Stil de viată Pubertate, adolescentă, sexualitate 

  Mesajul meu antidrog pentru tine 

  Aolescentul si lectura 
Fumatul si consumul de alcool, tentatii mortale pentru copii 

Prevenirea si combaterea adictiilor 

 Proiecte POSDRU  

8. Comunicare si relatii  Strada nu tine loc de scoală 

9. OSP O carieră de succes prin practică, consiliere si   orientare profesională a tinerilor-

PRACTIS 

  Tehnici de învătare eficientă 

10. Terapie logopedică Parteneriat cu Spitalul de Neuropsihiatrie Brăila 

 

                    5.Formarea/perfectionarea si 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 2014 -2015 de remarcat sunt participările cadrelor didactice la: 

Cursul de formare continuă:„Evaluare clinică, psihodiagnostic si interventie pentru copil, adult si familie”, sub egida 

Colegiului Psihologilor din România. 

Cursul de terapie adleriană:“Psihosexualitate şi gen - evaluare şi intervenţie în cuplu şi familie”, sub egida Asociaţiei de 

Psihologie şi Psihoterapie Adleriană din România. 

  

Conferinta internatională: ”ABA”, Bucuresti. 

 Conferinta Internatională:„Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea si interventia psihoeducatională” sub egida 

Asociatiei Alianta pentru Copii Arad.  

Conferinta internatională de psihopedagogie specială (online) 

Simpozionul national cu tema: “Familia – rolul si importanta sa în dezvoltarea emotională a copilului”, Buzău  

 Simpozionul judetean cu tema : ”Autismul”, sub egida  Asociatiei SOS Autismul!, Brăila. 

  Proiectul POSDRU: “Personalul didactic din învătământul preuniversitar si universitar de stat promotor al învătării pe 

tot parcursul vietii”, promotor Ministerul Educatiei si Cercetării Stiintifice. 

 

6.Dotări 

                  Pe parcursul anului şcolar 2014-2015, 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 
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de muncă.Au fost achizitionate baterii de teste necesare în orientarea scolară si profesională a elevilor.S-a realizat licentierea 

personalului didactic care utilizează aceste baterii. 

 

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, după cum urmează: CJAP  (7 posturi din care 2 pentru mediul rural),  18 

cabinete de  asistenţă psihopedagogică (15 în municipiu, câte unul în oraşele Însurăţei, Ianca, Făurei care deservesc si 

comunele limitrofe), 15 cabinete logopedice (12 în municipiu şi nou înfiinţatele cabinete din Insurăţei, Ianca, Făurei care 

deservesc si comunele apropiate) 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 inexistentă) şi 

pentru a menţine standardul de calitate actual. 

 

 

 

 

 

XII. POLITICI SCOLARE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU MINORITĂŢILE NAŢIONALE 

La nivelul judetului Brăila, studiază limba maternă un număr de 827 de elevi, dintre care  705 studiază limba maternă rromani, 100 
elevi studiază limba maternă rusă lipovenească si 22 studiază limba maternă greacă. 

Inspectoratul Scolar Judeţean Brăila a continuat si în anul scolar 2013-2014 activităţile pentru implementarea Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rromilor. 

Incluziunea scolară a elevilor de etnie rromă a reprezentat si reprezintă o direcţie constantă de acţiune a I.S.J. Brăila. 

1. I.S.J. Brăila a făcut parte în anul scolar 2014-2015, printr-un reprezentant în persoana doamnei Diana Mîndreanu din Grupul de 

Lucru Mixt constituit de Biroul Judeţean pentru rromi. În cadrul Grupului de Lucru Mixt, I.S.J. Brăila, ca si celelalte instituţii 

descentralizate si organizaţii neguvernamentale a sprijinit activitatea Biroului Judeţean pentru rromi pentru întocmirea planurilor 

judeţene de acţiune. 

 I.S.J. Brăila si-a desfăsurat 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 scolari au următoarele atribuţii: 

a) controlează şi verifică aplicarea legislaţiei si a actelor normative în vigoare privind curriculumul scolar;  
b) proiectează, organizează, desfăsoară si valorifică inspecţia scolară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

c) monitorizează utilizarea manualelor alternative şi a auxiliarelor didactice avizate;  

d) verifică şi evaluează toate activităţile şi 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 Nationale 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 desfăsoară 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 acelasi 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 prescolar, 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: 
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a)educaţia anteprescolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5 Si nu mai mult de 9; 

b) învăţământul prescolar: grupa cuprinde în medie 15 prescolari, 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 usoare si/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 desfăsoară în următoarele unităti de învătământ, sub îndrumarea învătătorilor si 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 

“Anton Pann” Brăila 

9 grupe 

 

1 clasă cu predare 

integrală în lb 

rromani 

127 

 

21 

2 Un cadru didactic cu diplomă de bacalaureat 

şi cursuri în limba rromani 

Celălalt cadru didactic, absolvent 

CREDIS,promoţia 2005 specializarea: 

Institutor – limba rromani, grad. didactic I  

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 

6 grupe 90 1 Un cadru didactic cu diplomă de bacalaureat 

şi curs de limba rromani 

6 Şcoala Gimanzială 

Viziru 

6 grupe 90 1 Un cadru didactic cu diplomă de bacalaureat 

şi cursuri în limba rromani 

7 Şcoala Gimnazială 

Lanurile 

6 grupe 90 1 Un cadru didactic cu diplomă de bacalaureat 

şi cursuri în limba rromani 

8 Liceul Tehnologic 

Însurăţei 

6 grupe 90 2 Ambele cadre didactice au diplomă de 

bacalaureat şi cursuri în limba rromani 

Rezultate remarcabile obtinute de elevii care studiază limba maternă la Olimpiadele internationale: 

Olimpiada internatională de limba rromani: 

Nr 

crt 
Nume si prenume elev Clasa Unitatea scolară Premiu Profesor la clasă 

1 Tiutiu Steluţa Costelia VIII SCOALA 
GIMNAZIALĂ 

SUTESTI 

PREMIUL III CEAMA CORINA 

Rezultate remarcabile obtinute de elevii care studiază limba maternă la Olimpiadele nationale: 

Olimpiada natională de limba rromani maternă, limba rusă maternal si pedagogie: 

Nr. 

crt. 
Olimpiadă 

Nume si prenume 

elev 
Clasa Unitatea scolară Premiu Profesor la clasă 

1 Olimpiada Natională 

Limba rromani 

maternă 

Tiutiu Steluţa 

Costelia 

VIII Scoala 

Gimnazială 

Sutesti, jud. 

Brăila 

II Ceamă Corina 

4 Concursul National 

de Istoria si traditiile 

rromilor 

Tiutiu Steluţa 

Costelia 

VIII Scoala 

Gimnazială 

Sutesti, jud. 

Brăila 

II 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 
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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 cuprinsi în învăţământul prescolar şi copii de 

vârstă şcolară care nu au frecventat scoala sau care au abandonat învăţământul obligatoriu; 

2) Rata abandonului scolar în învătământul obligatoriu si rata absenteismului scolar sunt ridicate, iar rezultatele scolare ale elevilor 

sunt nesatisfăcătoare într-un procent semnificativ. 
3) Scoala este multietnică sau este o scoală în care predomină elevi de etnie romă. 

4) Limba de predare este diferită de limba maternă; 

5) Cultura minoritătii este slab reprezentată la nivelul scolii; 

6) Desi în scoală sunt multi elevi care apartin unei minorităti nationale, nu există cadre didactice care apartin acelei etnii; 

7) Există sau se manifestă riscul unor conflicte în comunitate si /sau în scoală care pot afecta participarea scolară a copiilor romi, din 

cauze care Ţin de segregarea etnică sau de alte forme de discriminare. 

8) Există comportamente discriminatorii fată 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 multi copii sau cu copiii aflati în grija altor persoane decât a părintilor; 
3. Există semnale că în comunitate este exploatată munca minorilor, ceea ce conduce la abandon scolar; 

4. În comunitate există o rată ridicată a somajului 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 comunitătii sunt nevoiti să migreze temporar pentru a-si asigura sursele de existentă; 

7. În comunitate există o atitudine negativă fată de minoritatea natională sau în comunitate au avut loc conflicte interetnice ori există 

premise pentru declansarea 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 traditionale ale etniei ca mijloc de supravietuire; 
3. Accesul la publicatii, librării, biblioteci, radio, televiziune este redus sau inexistent; 

4. Nivelul de educatie scolară al membrilor comunitătii este scăzut. 

În urma aplicării acestor criterii cu sprijinul C.J.R.A.E. în intervalul august 2013 – noiembrie 2014 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 2014, 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 corela t 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 2014 - 2015 : 

 

Nr. 

Crt 

Activitate/ 

Acţiune 

Termen Răspunde 

Iniţiator 

Indicatori Surse buget de 

stat 

Stadiul 

realizării 

 Educaţie      

1. Asigurarea studiului în 

limba maternă rromani 

pentru aproximativ 1000 
de elevi ce aparţin 

minorităţii rrome. 

Semestrul I şi 

II, an şcolar 

2014-2015 

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 

Bugetul M.E.N. 

prin consiliile 

locale şi bugetul 
local 

Realizat 
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Nr. 

Crt 

Activitate/ 

Acţiune 

Termen Răspunde 

Iniţiator 

Indicatori Surse buget de 

stat 

Stadiul 

realizării 

unitatea de 

învăţământ 

2. Promovarea 

multiculturalitatii si 

protejarea culturii 

minoritatii rrome 

Semestrul I şi 

II, an şcolar 

2014-2015 

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 

DIVERSITATEA-

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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015, 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 2014-

2015 

Organizaţiile 

neguvernamentale 

Realizarea 

obiectivelor din 

protocolul de 

colaborare 

Bugetul I.S.J. 

Brăila 

Bugetul O.N.G.-

urilor 

Realizat 

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 

Sfârşitul 

semestrului al 

II-lea, an şcolar 
2014-2015 

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 
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Nr. 

Crt 

Activitate/ 

Acţiune 

Termen Răspunde 

Iniţiator 

Indicatori Surse buget de 

stat 

Stadiul 

realizării 

corespunzătoare postului. 

11. Dezvoltarea reţelei de 

mediatori prin care se 

asigură încurajarea 

participării populaţiei 

rrome la învăţământul 

obligatoriu. 

An şcolar 2014-

2015 

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 2014-

2015 

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. 

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 
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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 

  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; 
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  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. 

 

 
 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

 

prof.dr. Cătălin CANCIU 
 

 

 


