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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 2016-2017.  

 

 

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%.   
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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  

Prog 

noza 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%). 

 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%). 

 

  

 

 



 

            

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                  DOMENIULFUNCŢIONAL CURRICULUM ŞI ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 

____________________________________________________________________________ 

4 

 

 

III.  REŢEAUA ŞCOLARĂ 

1. UNITĂŢI DE  ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
r.

cr
t.

 

Tipul unităţilor de învăţământ 

Numărul unităţilor de 

învăţământ cu 

personalitate juridică care 

funcţionează în 2016-2017 

Număr  structuri 

arondate(AR) în anul 

şcolar 2016-2017 

TOTA

L 
URBA

N 
RURA

L 
TOTA

L 
URBA

N 
RURA

L 
I. Învăţământ de masă, din care: 104 62 42 172 42 130 

  
Unităţi de învăţământ de nivel 

preşcolar 
17 17 0 134 39 95 

  Unităţi de învăţământ de nivel primar   0 0 0 21 0 21 

  
Unităţi de învăţământ de nivel  

gimnazial 63 23 40 17 3 14 
  Unităţi de învăţământ profesional 1 0 1 0 0 0 
  Unităţi de învăţământ de nivel liceal 22 21 1 0 0 0 

  
Unităţi de învăţământ de nivel  

postliceal 1 1 0 0 0 0 
II. Învăţământ SPECIAL, din care 2 1 1 0 0 0 

  
Unităţi de învăţământ de nivel 

preşcolar 0 0 0 0 0 0 
  Unităţi de învăţământ de nivel primar   0 0 0 0 0 0 

  
Unităţi de învăţământ de nivel  

gimnazial 1 0 1 0 0 0 
  Unităţi de învăţământ profesional 0 0 0 0 0 0 
  Unităţi de învăţământ de nivel liceal 1 1 0 0 0 0 

  
Unităţi de învăţământ de nivel  

postliceal             

Total unităţi de învăţământ 106 63 43 172 42 130 

III

. 

Unităţi de învăţământ activităţi 

extraşcolare (palate, cluburi ale 

copiilor, Centre de Excelenţă, CSS) 1 1 0 3 3 0 
  Palate ale Copiilor 1 1 0 2 2 0 
  Centre de Excelenţă 0 0 0 0 0 0 
  Cluburi ale Elevilor 0 0 0 0 0 0 
  CSS 0 0 0 1 1 0 
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2. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 

N
r.

cr
t.

 

Tipul unităţilor de învăţământ 

Numărul unităţilor de 

învăţământ cu personalitate 

juridică care funcţionează în 

2016-2017 

Număr  structuri 

arondate(AR) în anul şcolar 

2016-2017 

TOTAL URBAN RURAL TOTAL URBAN RURAL 

I. Învăţământ de masă, din care: 5 5 0 0 0 0 

  Unităţi de învăţământ de nivel preşcolar 1 1 0 0 0 0 

  Unităţi de învăţământ de nivel primar   1 1 0 0 0 0 

  Unităţi de învăţământ de nivel  gimnazial 1 1 0 0 0 0 

  Unităţi de învăţământ profesional 0 0 0 0 0 0 

  Unităţi de învăţământ de nivel liceal 1 1 0 0 0 0 

  Unităţi de învăţământ de nivel  postliceal 1 1 0 0 0 0 

II. Învăţământ SPECIAL, din care 0 0 0 0 0 0 

  Unităţi de învăţământ de nivel preşcolar 0 0 0 0 0 0 

  Unităţi de învăţământ de nivel primar   0 0 0 0 0 0 

  Unităţi de învăţământ de nivel  gimnazial 0 0 0 0 0 0 

  Unităţi de învăţământ profesional 0 0 0 0 0 0 

  Unităţi de învăţământ de nivel liceal 0 0 0 0 0 0 

  Unităţi de învăţământ de nivel  postliceal 0 0 0 0 0 0 

Total unităţi de învăţământ 5 5 0 0 0 0 

III. 

Unităţi de învăţământ activităţi 

extraşcolare (palate, cluburi ale 

copiilor, Centre de Excelenţă, CSS) 0 0 0 0 0 0 

  Palate ale Copiilor 0 0 0 0 0 0 

  Centre de Excelenţă 0 0 0 0 0 0 

  Cluburi ale Elevilor 0 0 0 0 0 0 

  CSS 0 0 0 0 0 0 

 

3. Formaţiuni de studiu şi clase organizate,  forma de învăţământ zi, seral şi frecvenţă redusă, 

tip de predare normal, integrat şi simultan (inclusiv A doua şansă)  

 PREŞCOLAR 
PRIMAR ŞI 

GIMNAZIAL 
LICEAL PROFESIONAL 

POSTLICEAL 

ŞI DE 

MAIŞTRI 

TOTAL 

Învăţământ de 

masă, Tip 

finanţare-Buget  

379 1251 

 

 

368 62 55 2115 

Învăţământ de 

masă,Tip 

finanţare -taxă 

7 11 2 1 18 39 

Învăţământ de 

masă, special, 

Tip finanţare-

Buget 

1 28 0 8 0 37 

Total 387 1290 370 71 73 2191 

 

4.  Învăţământ simultan 

 
Învăţământ simultan 

nr.clase nr.elevi 

Primar 53 723 

Gimnazial  10 159 

Liceal 0 0 

Total 63 882 
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5. 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 

(tip de predare 

integrat, 

clasele I-VIII) 

Învăţământ 

Sportiv 

tip de predare 

integrat (tip de 

predare 

integrat, 

clasele I-VIII) 
nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

Elevi 

Clasa I 0 0 0 0 1 20 2 40 

Clasa a II-a 0 0 0 0 1 22 1 33 

Clasa a III-a 0 0 0 0 1 19 2 35 

Clasa a IV-a 0 0 0 0 2 47 1 25 

Clasa a V-a 0 0 1 22 3 69 3 90 

Clasa a VI-a 0 0 4 110 3 68 3 90 

Clasa a VII-a 0 0 4 105 3 71 3 75 

Clasa a VIII-a 0 0 5 127 3 74 4 101 

Clasa a IX-a 3 84 5 140 4 111 3 81 

Clasa a X-a 3 84 5 144 4 103 3 93 

Clasa a XI-a 3 85 5 140 4 100 4 108 

Clasa a XII-a 4 105 5 135 4 95 3 84 

Total 13 358 34 923 33 799 32 855 

 

6.  Grupe de club sportiv 

Nivel Număr grupe Număr elevi 

Începători 10 172 

Avansaţi 5 66 

Performanţă 0 0 

Total  15 238 

 

7. Elevi înscrişi la început de AN ŞCOLAR 2016-2017 

Forma de invatamant - STAT 
nr. 

elevi 

Invatamant prescolar RURAL 3019 

Invatamant prescolar URBAN 4272 

Invatamant primar  RURAL 5642 

Invatamant gimnazial RURAL 4933 

Invatamant primar  URBAN 7455 

Invatamant gimnazial URBAN 6113 

a II-a sansa primar RURAL 12 

a II-a sansa gimnazial RURAL 0 

a II-a sansa primar URBAN 107 

a II-a sansa gimnazial URBAN 84 

Invatamant gimnazial frecventa redusa 194 

Invatamant liceal 8693 

a IX-a, a X-a, a XI a profesional 1516 

Invăţământ sportiv şi de artă integrat 1590 

Invatamant postliceal buget 950 

Invatamant postliceal taxa 481 

Invatamant  maistri 302 
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Invatamant special 317 

TOTAL 45680 

 
 
 
  

Forma de invatamant - PARTICULAR 
nr. 

elevi 

Invatamant prescolar URBAN 142 

Invatamant primar  URBAN 119 

Invatamant gimnazial URBAN 11 

Invatamant liceal 33 

a IX-a, a X-a, a XI a profesional 15 

TOTAL 320 

 

Învăţământ la domiciliu                                      68 
 

TOTAL ELEVI JUDEŢUL BRĂILA 46068 
  

 

 

TOTAL ELEVI ŞI PREŞCOLARI PE JUDEŢ 

 
TOTAL ELEVI 

AN 
ŞCOLAR 

2013-
2014 
NR. 

ELEVI 

AN 
ŞCOLAR 

2014-
2015 
NR. 

ELEVI 

AN  
ŞCOLAR 

2015-
2016 
NR. 

ELEVI 

AN 
ŞCOLAR 

2016-
2017 
NR. 

ELEVI 

    

50494 48513 47983 46068 

     
     

      

    
     
     
     
     
 

      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

43000
44000
45000
46000
47000
48000
49000
50000
51000

AN 
ȘCOLAR 

2013-2014 
NR. ELEVI

AN 
ȘCOLAR 

2014-2015 
NR. ELEVI

AN 
ȘCOLAR 

2015-2016 
NR. ELEVI

AN 
ȘCOLAR 

2016-2017 
NR. ELEVI

TOTAL…
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IV. RESURSE UMANE 

 

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

NEDIDACTIC 

 

În anul şcolar 2016-2017 au fost normate 4886 posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice, 

astfel : 

 3446 posturi didactice; 

 617  posturi didactice auxiliare; 

 823 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 3231 594.50 541.25 4603 70,19% 

Consiliul Judeţean 166.50 16 19.50 202 82.42% 

M.E.N. 48.50 6.50 26 81 59,87% 

TOTAL 3446 617 823 4886 70.52% 

 

 

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

 

Analizând situaţia încadrării la 01.09.2016, raportul personal didactic/personal didactic auxiliar, 

personal didactic/personal nedidactic se prezintă astfel:  

 sunt normate 3446 de posturi pentru personalul didactic şi 617 de posturi pentru personalul 

didactic auxiliar, rezultă un raport de 5,58 , în scădere faţă de cel înregistrat în anul şcolar 2015-2016,  

7,5. 

 sunt normate 3446 de posturi pentru personalul didactic şi 823 de posturi pentru personalul 

nedidactic, rezultă un raport de 4,18, în creştere faţă de cel înregistrat în anul şcolar 2014-2015,  3,67. 

Această situaţie se explică prin scăderea 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 

2015-2016    

pers.did./pers.did.aux. 

Raport 

2015-2016    

pers.did./pers.did.aux. 

3446 617 7,5 5,58 

 

Tabelul nr. 3 
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Nr. posturi 

didactice 

Nr. posturi 

nedidactic 

Raport 

2015-2016    

pers.did./pers.did.aux. 

Raport 

2015-2016    

pers.did./pers.did.aux. 

3446 823 3,67 4,18 

 

 

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 491 313 178 

Învăţământ primar 689,56 352,24 337,32 

Învăţământ gimnazial, liceal 2100,77 1517,41 583,36 

Învăţământ special 115,46 112,67 2,79 

Palatele şi cluburile copiilor 23 23 0 

Consiliere psihopedagogică (cabinete de 

asistenţă psihopedagogică, C.J.A.P.) 
26,21 

26,21 
0 

TOTAL 3446 2344,53 1101,47 

Ponderea normelor didactice ocupate de către personal didactic calificat este în proporţie de 98,67 

%, manifestând o  scădere 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 491 474 17 

Învăţământ primar 689,56 664,56 25 

Învăţământ gimnazial, liceal 2100,77 2060,58 40,19 

Învăţământ special 115,46 115,46 0 

Palatele şi cluburile copiilor 23 19,50 3,50 
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Consiliere psihopedagogică (cabinete 

de asistenţă psihopedagogică, 

C.J.A.P.) 

26,21 26,21 

0 

TOTAL 3446 3400,50 85,69 

 

 

 

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 

2840,06 

82,41 % 
520,20 

15,09 % 
85,69 

2,48 % 

 

IV.1.5. Cumul şi plata cu ora 

 

Din totalul de 3446 posturi didactice un număr de 493,03 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                                     28,21 

 limba şi literatura română              34 

 limba engleză                                 23,78 

 învăţământ preşcolar                      18 

 învăţământ primar                          35 

 

 

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  

Învăţător  

 

 

IV.1.7. Mişcarea personalului didactic, sesiunea 2017 

 

Pensionarea la limită de vârstă a cadrelor didactice 

Ca urmare a împlinirii vârstei limită de pensionare până la 1 septembrie 2017, la nivelul judeţului 

Brăila, s-au pensionat 153 cadre didactice titulare. S-au înregistrat 3 cereri de pensionare anticipată, 

4 cereri de pensionare anticipat parţial  şi 146 cereri de pensionare la limită de vârstă. 

      

Completarea de normă 
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Un număr de 42 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. În şedinţă publică au 

completat pe durată nederminată 10 titulari. Nu s-au înregistrat contestaţii.          

 

Pretransfer prin consimţământ 

Pentru această etapă de mobiliate a personalului didactic din totalul de 110 cadre didactice înscrise, 

au fost soluţionate un număr de 86 cereri. Nu s-au înregistrat contestaţii. 

 

 

 

Restrângeri de activitate 

La nivelul judeţului Brăila au fost 6 cadre didactice titulare aflate în restrângere de activitate, din care 

2 au fost soluţionate prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de 

activtate.  

               

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

vacante, sesiunea iulie 2017 

 

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

preuniversitar din judeţul Brăila, sesiunea iulie 2017 s-a desfăşurat conform prevederilor 

Metodologiei cadru de mobilitate a personalului didactic în învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

OMECŞ nr. 5739/2016. 

A fost organizat 1 centru de concurs, Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”. 

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): 358 candidaţi. 

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

catedrelor declarate vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar: prezenţi 333 (88,8%) în 

sălile de concurs la ora 10.30. 

 Număr candidaţi retraşi în timpul probei scrise: 45 candidaţi (din care 45 din motive personale; 0 

din motive medicale) 

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

alte motive 0) 

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

36380/13.06.2016 - 0 lucrări scrise anulate 

 Număr de lucrări scrise transmise la evaluare 280 lucrări scrise 

 Număr discipline la care s-a susţinut concurs: 33 discipline 

 

Date statistice rezultate 

 

După evaluarea iniţială s-au obţinut 90 note cuprinse 7 şi 10, 117 note cuprinse între 5 şi 6,99 şi 73 

note mai mici decât 5, o lucrare a fost anulată în centrul de evaluare, rezultând astfel un procent de 

promovabilitate de 73,92%. 

În perioada 18-19 iulie 2017 au fost depuse 44 de contestaţii pentru reevaluarea lucrărilor scrise. 

După recorectare rezultatele finale sunt: 93 note cuprinse 7 şi 10, 118 note cuprinse între 5 şi 6,99 şi 

69 note mai mici decât 5, astfel încât un procent de promovabilitate este de 75,35%. 

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 93 de candidaţi, dintre care 45 au ocupat 

posturi publicate pentru angajare pe perioadă nederminată. 
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Repartizarea posturilor se realiză în şedinţe publice organizate de inspectoratul şcolar, pentru 

posturile titularizabile şi posturile pubicate pentru angajare pe durată determinată în baza notelor 

obţinute la concursul din sesiunea iulie 2017 şi din anii anteriori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2 FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

IV.2.1  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, OMENCS nr. 

5087/2016, modificată şi completată prin OMEN nr. 3114/2017, OMENCS nr. 5223/2016O.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 805 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 2017 109 203 0 0 

Definitivare în învăţământ, sesiunea 2018 18 11 0 0 

Gradul didactic II, sesiunea 2017 92 85 0 1 

Gradul didactic II, sesiunea 2018 90 0 0 80 

Gradul didactic II, sesiunea 2019 78 0 68 0 

http://www.isjbraila.ro/perfectionare/OM%20nr.%205720_20.10.2009.pdf
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Gradul didactic I, seria 2015-2017 101 86 0 9 

Gradul didactic I, seria 2016-2018 108 0 0 98 

Gradul didactic I, seria 2017-2019 111 0 0 0 

Gradul didactic I, seria 2018-2020 98 0 88 0 

Echivalare grad did. I cu doctoratul 0 0 0 0 

Total 805 385 156 179 

 

 

II.1. Gradul II sesiunea 2017 

 

Nr. crt. Disciplina Numar candidati validati pentru 

 sustinerea examenului 

1.  Biologie 1 

2.  Contabilitate 1 

3.  Educatoare 28 

4.  Educatoare Învăţământ Special 1 

5.  Educaţie fizică şi sport 3 

6.  Industrie alimentară 1 

7.  Istoria artei 2 

8.  Istorie 2 

9.  Învăţător 18 

10.  Limba engleză 7 

11.  Limba franceză 7 

12.  Limba română 5 

13.  Matematică 9 

14.  Pedagogie 1 

15.  Pedagogie muzicală 1 

16.  Psihopedagogie specială 2 

17.  Religie ortodoxă 2 

18.  Total 91 
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II.2. Gradul I sesiunea 2017 

 

Nr.  

crt. 

Disciplina Numar candidati care au sustinut 

inspectia speciala 

1.  Biologie 2 

2.  Chimie 1 

3.  Educatoare 10 

4.  Educator  învăţământ special 1 

5.  Educaţie plastică 1 

6.  Educaţie tehnologică 1 

7.  Educaţie fizică şi sport 4 

8.  Electromecanică 1 

9.  Filozofie 1 

10.  Fizică 1 

11.  Geografie 4 

12.  Informatică 2 

13.  Istorie 3 

14.  Învăţător 20 

15.  Limba engleză 5 

16.  Limba franceză 1 

17.  Limba română 15 

18.  Matematică 4 

19.  Mecanică 1 

20.  Pedagogie 1 

21.  Psihopedagogie specială 2 

22.  Religie ortodoxă 4 

23.  Turism 1 

24.  Total 86 
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II.3. Definitivat – sesiunea 2017 

 

In perioada 01.10-07.10.2016 s-a realizat înscrierea a 109 candidati şi validarea fişelor de înscriere 

de către aceştia la un numar de 25 discipline de examen.  

Până la data sustinerii examenului un numar de 8 candidati au solicitat invalidarea fişelor şi au 

anulat înscrierea, rezultand un număr de 101 candidaţi înscrişi şi validaţi (cu drept de participare la 

examenul de definitivare în învăţământ). 

 Examenul s-a desfăşurat în condiţii optime, nu au fost lucrări anulate. 

Pentru transportul lucrărilor la centrele de evaluare s-au stabilit 3 trasee: Brăila-Cluj-Alba, Brăila- 

Iaşi, Brăila-Bucureşti-Braşov. 

La proba scrisă din cadrul examenului au participat în data de 20.04.2017 un număr de 94 (92,07%) 

candidaţi. Un număr  de 9 candidaţi s-au retras  în timpul probei scrise din motive personale, 

rezultând astfel 85 candidaţi cu note la proba scrisă (număr teze predate) la un număr de 21 

discipline de examen.  

 Rezultatele  candidaţilor: 

a) înainte de contestaţii: promovabilitate 62,35% 

 

 

Promovati 

53 din care 

Cu note 

cuprinse 

8-8,99 

Cu note 

cuprinse 

9-9,99 

Cu note  

de 

10 

37 15 1 

Nepromovati 32 

Prezenti la examen 94 

Absenti 7 

Retrasi din examen 9 

Eliminaţi din examen 0 

Candidaţi cu teze predate (cu notă la examen 85 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                  DOMENIULFUNCŢIONAL CURRICULUM ŞI ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 

____________________________________________________________________________ 

16 

 

b) după contestaţii: promovabilitate 64,70% 

 

Promovati 

55 

din care 

Cu note  

8-8,99 

Cu note  

9-9,99 

Cu note  

10 

39 15 1 

Nepromovati 30 

Prezenti la examen 94 

Absenti 7 

Retrasi din examen 9 

Eliminaţi din examen 0 

Candidaţi cu teze predate (cu 

notă la examen 
85 

  

 

II.4. Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, cu 

ciclul I de studii universitare de licenţă 

 

Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, cu ciclul I de studii 

universitare de licenţă s-a realizat în conformitate cu O.M.E.N.C.S. nr. 5920/06.12.2016 şi 

O.M.E.C.T.S. nr. 5553 /2011.  

Nr. 

crt. 
Specializare absolvită 

Specializare solicitată 

pentru echivalare 

Nr. 

candidaţi 
Observaţii 

1.  Institutori – educaţie fizică 
Profesor pentru 

învăţământul preşcolar 

 

4 

 
 

2.  Institutori-învăţământ preşcolar 

3.  
Asistent medical generalist-

puericultură 

4.  Institutori-învăţământ primar Profesor pentru 

învăţământul primar 

 

3 

 
 

5.  Institutori – limba franceză 

6.  Matematică-fizică Matematică 1  

7.  Chimie-fizică Fizică 1  

8.  Institutori – limba rromani  Limba rromani 2 

Încadrate ca 

profesor pentru 

învăţământ 

primar 

TOTAL 11  

 
III. Concluzii privind activitatea de obţinere a definitivării în învăţământ şi perfecţionare prin 

grade didactice 

 

Puncte slabe: 

- Candidatii înscrişi pentru sustinerea gradelor didactice nu consultă calendarul/informaţiile transmise 

unităţilor de învăţământ 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: 

-  corpul de metodişti ai I.S.J. Brăila este evaluat, completat şi format anual. 
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- cursuri pentru profesorii debutanţi organizate prin C.C.D. Brăila în colaborare cu inspectorii de 

specialitate ai I.S.J. Brăila. 

-    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 95% calificativul sau nota maximă. 

-    în proporţie de 90 %  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 

„Management şi consiliere 

pentru cariera didactică” 

Liceul Tehnologic “G.K. 

Constantinescu” Brăila 

Şcoala Gimnazială “Nedelcu 

Chercea” Brăila 

Gradinita nr. 36 Brăila 

Responsabilii 

cu formarea din 

unităţile de 

învăţământ =58 

Cerc pedagogic - sem. II 

„Consolidarea unei culturi 

şcolare deschise şi 

participative, prin utilizarea 

metodelor şi tehnicilor noi, 

la orele de gimnaziu, 

conform noilor programe 

şcolare” 

Liceul Tehnologic “M. Sebastian” 

Brăila 

Şcoala Gimnazială “Ecaterina 

Teodoroiu” Brăila 

Gradinita nr. 7 Brăila 

Responsabilii 

cu formarea din 

unităţile de 

învăţământ =72 

 

 

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

 

 

1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar general, pentru 

anul şcolar 2016-2017 

În anul şcolar 2016-2017, Casa Corpului Didactic Brăila, ca organizator de formare la nivelul 
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judeţului, a avut în vedere ca obiective centrale:  

a)modernizarea si adaptarea ofertei de formare in functie de novoile si interesele beneficiarilor, asa 

incat sa asigure  o invatare flexibila, centrata pe formabil cu utilizarea unor baze de date dedicate 

formarii continue; 

b)dezvoltarea metodelor  si tehnicilor de predare – invatare – evaluare cu accent pe evaluarea la 

examene nationale, definitivat, titularizare si valorificarea bunelor practici prin monitorizarea 

impactului activitatilor de formare continua.la unităţile cuprinse în inspecţia şcolară generală pe sem. 

I an şcolar 2016 - 2017: Grădiniţa nr. 47 Brăila, Şcoala Gimnazială Romanu jud. Brăila, Scoala 

Gimnaziala “Sf. Andrei” Braila, Liceul Teoretic “N. Iorga”Braila şi pe sem. II an şcolar 2016 - 2017: 

Grădiniţa nr. 6 Brăila, Şcoala Gimnazială Unirea jud. Bărăganul Brăila, Şcoala Gimnazială “G. 

Cosbuc“ Brăila, Colegiul Tehnic ”Ed. Nicolau” Brăila. 

 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 2016-2017 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, 

membrilor CA, membrilor CEAC 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 2016-2017 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 
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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.N., I.S.J., C.C.D. sau de 

alte instituţii furnizoare de formare.  

 

2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale I.S.J. în domeniul dezvoltării resurselor umane. 

Pe tot parcursul anului şcolar 2016-2017, 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. 

 

3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente / comentarii. 

 dezvoltare institutionala 
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- s-au facut demersuri pentru continuarea consolidarii şi reabilitarii la corpul de clădire de pe str. Ana 

Aslan; s-au achiziţionat cărţi; 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 urmarit valorificarea cursurilor la clasă in unitãtile scolare cuprinse în inspectia 

scolara generala pe sem. I: Grădiniţa nr. 47 Brăila, Şcoala Gimnazială Romanu jud. Brăila, Scoala 

Gimnaziala “Sf. Andrei” Braila, Liceul Teoretic “N. Iorga”Braila şi pe sem. II an şcolar 2016 - 2017: 

Grădiniţa nr. 6 Brăila, Şcoala Gimnazială Unirea jud. Bărăganul Brăila, Şcoala Gimnazială “G. 

Cosbuc“ Brăila, Colegiul Tehnic ”Ed. Nicolau” Brăila. 

 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 C.C.D. 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 activitati interregio (Braila – Tulcea), workshopuri (responsabilii de C.D.I.) 

in cadrul carora au fost prezentate lucrari ştiinţifice şi metodice ale cadrelor didactice; s-au organizat 

colocvii profesionale (responsabilii de filiale C.C.D.), mese rotunde, simpozioane şi dezbateri 

(responsabilii cu formrea); s-au organizat expoziţii ale cadrelor didactice si ale elevilor; s-au organizat 

expoziţii şi manifestări dedicate unor momente omagiale: 

- “135 de ani de la naşterea scriitorului George Bacovia (1881-1957)” - 17 septembrie 2016 
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- “ 150 de ani de la naşterea poetului, prozatorului si traducatorului George Coşbuc (1866-1918)” - 

20 septembrie 2016 

- “Ziua Mondială a Educaţiei” -  5 octombrie 2016 

- “55 de ani de la moartea scriitorului Mihail Sadoveanu  (1880-1961)” -  19 octombrie 2016 

- 60 de ani de la moartea actriţei brăilene MARIA FILOTTI (1883-1956) - 4 noiembrie 2016 

- “Ziua Naţională a României” -  1 decembrie 2016 

- “Datini şi obiceiuri de iarnă” - 6 decembrie 2016 - 7 ianuarie 2017 

- „167 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti Mihai Eminescu (1850-1889)” -  15 

ianuarie 2017 

- „Unirea Principatelor Române” - 24 ianuarie 2017 

- „165 de ani de la naşterea dramaturgului I.L.Caragiale (1852-1912)” -  30 ianuarie 2017 

- „177 de ani de la naşterea criticului, politicianului membru al Academiei, prim-ministrului Titu 

Maiorescu (1840-1917) -  15 februarie 2017 

- “180 de ani de la naşterea scriitorului, povestitorului Ion Creangă (1837-1889) -   1 martie 2017 

- “Ziua Internaţională a Francofoniei” -  20 martie 2017 

- “84 de ani de la naşterea poetului, eseistului Nichita Stănescu (1933-1983) -  31 martie 2017 

- “Săptămâna lecturii si a cărţii pentru copii” -  1-7 aprilie 2017 

- “150 de ani de la apariţia in revista FAMILIA a poeziei “Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” de 

Mihai Eminescu -  14 aprilie 2017 

- “Ziua Bibliotecarului, Ziua Internaţională a Cărţii si Dreptului de Autor” -  23 aprilie 2017 

- “Ziua Europei” -  9 mai 2017 

- “137 de ani de la naşterea poetului, prozatorului, publicistului şi dramaturgului Tudor Arghezi 

(1880-1967) -  21 mai 2017 

- “Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor” -  1 iunie 2017 

- “146 de ani de la naşterea istoricului Nicolae Iorga (1871-1940) -  5 iunie 2017 

- “128 de ani de la moartea Luceafărului poeziei româneşti - Mihai Eminescu” (1850-1889), vitrină 

cu tema: „Plecat devreme, rămas pentru vecie” - 15 iunie 2017 

- Materiale didactice 2017 , vitrină cu lucrări ale profesorilor premiaţi la Concursul Interjudeţean de 

Materiale didactice -  iunie 2017 – august 2017 

- s-au organizat lansări de carte (“Edmond Nicolau, Corespondenta Intermitenta - Maria 

Cogalniceanu) şi s-au prezentat diverse softuri educaţionale (Legislatie, Biblioteca) si platforme 

educationale (informatica in scoala); 

- s-au realizat schimburi de experienţă între cadre didactice din Brăila şi cadre didactice din alte judeţe 

(Alba,  Brăila, Bucureşti, Călăraşi, Caraş – Severin, Constanţa, Dâmboviţa, Olt) şi chiar din alte ţări 

(Polonia, Italia, Turcia). 



 

            

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                  DOMENIULFUNCŢIONAL CURRICULUM ŞI ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 

____________________________________________________________________________ 

22 

 

 editarea şi difuzarea de carte şi publicaţii 

- s-au elaborat materiale suport de curs pe hârtie sau / şi C.D pentru cursurile: Abilitarea curriculară 

a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa  pregătitoare, Curs de formare pentru 

profesorii metodisti, Management de proiect – Curs de scriere proiecte europene Erasmus+, 

Consiliere si orientare, Didactica aplicata pentru imba si literatura romana in vederea pregatirii 

examenului national de titularizare, Orientari conceptuale privind organizarea si proiectarea 

demersului didactic la educatie fizica, Debut in invatamant – debut in matematica, Abilitarea 

curriculara a profesorilor debutanti pentru invatamantul primar, Strategii de predare, invatare, 

evaluare in invatamantul prescolar, Formare utilizatori de aplicatie CONCRET, Management si 

consiliere pentru cariera didactica, Initiere in utilizarea calculatorului, Dezvoltarea competentelor 

didactice de evaluare a invatarii prin examene nationale la disciplinele din programele de examene 

nationale, Asigurarea calităţii în educaţie. 

S-a editat revista Şcoala Brăileană nr. 10, programul cercurilor pedagogice pe sem. I+II an şcolar 

2016-2017, programul pentru cercurile pedagogice pe sem. I si sem. II an scolar 2016-2017. 

 parteneriate 

- s-a reprezentat cu succes instituţia în relaţiile cu M.E.N., A.R.A.C.I.P., C.N.E.E., I.S.J.-uri, 

C.C.D.-uri, universitati, 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. Brăila; reprezentanţii echipei C.C.D. Brăila 

au participat la acţiunile specifice organizate de M.E.N., C.N.E.E., I.S.J. Brăila, I.S.J. Constanţa, 

Universitatea Politehnica Bucuresti, Academia de Studii Economice Bucureti, Academia Naţională 

de Informaţii “Mihai Viteazul” Bucureşti, I.S.J. Vrancea, C.C.D. Prahova, C.C.D. Tulcea; s-au 

realizat întâlniri periodice cu profesorii metodişti ai I.S.J. Brăila şi cu profesorii formatori ai C.C.D. 

Brăila; s-a avut în vedere perfecţionarea permanentă a membrilor echipei C.C.D. Brăila prin cursuri: 

"Consiliere si orientare" - C.C.D. Brăila, "Management si consiliere pentru cariera didactica" – 

C.C.D. Brăila, "Curs de limba engleza nivel mediu" – C.C.D. Brăila, "Curs de formator" – 10 plus, 

"Sanatate si securitatea in munca", “P.S.I.”, “Evaluator de proiecte”, “Curs de achizitii publice” sau 

prin participare la conferinţe / seminarii / simpozioane / activităţi interregio: Conferinţa Naţională a 



 

            

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                  DOMENIULFUNCŢIONAL CURRICULUM ŞI ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 

____________________________________________________________________________ 

23 

 

bibliotecarilor C.C.D. , Conferinţa de prezentare si diseminare a rezultatelor obtinute in primul an de 

implementare a proiectului “Monitorizarea si evaluarea strategiilor conditionalitatii ex-ante in 

educatie si imbunatatirea procesului decizional prin monitorizarea performantei institutionale la nivel 

central si local”– SIPOCA 17, Conferinta de inchidere “Desegregare si incluziune socio-educationala 

a copiilor rromi, prin combaterea rasismului si asigurarea calitatii educatiei”, Conferinta Nationala 

“Parteneriate active pentru incluziunea scolara a copiilor cu cerinte educationale speciale”, Conferinta 

Nationala a proiectului JOBS – Orientare profesionala – instruire in intreprinderi si scoli”, Simpozion 

Judetean “Micii meseriasi – o lume care se pierde...”, Simpozion National cu participare 

internationala “Toleranta in mediul scolar – intre prejudecati si realitate”, Forumul educational 

MAGISTER, Simpoziona National “Noi si Pamantul pentru o viata mai buna”, Simpozion Judetean 

“Tehnici moderne de pregatire a elevilor cu cerinte educationale speciale pentru performanta 

scolara”, Simpoziona National “INFOGATES – Noi orizonturi spre o educatie in societatea 

cunoasterii”. 

 

a)Programe de formare ale Casei Corpului Didactic, acreditate de M.E.N. 

 

b)Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de M.E.N. şi derulate prin C.C.D. 

Furnizorul 

programului 

acreditat 

Denumirea programului Nr. deciziei 

de acreditare 

 

 

Nr.  

credite 

Nr. 

participanţi 

S.C. DOTIS 

Training S.R.L. 

Leadership si management 

in educatie 

O.M.E.N.C.S. nr. 

4475/06.07.2016 

22 81 

 

c)Programe în concordanţă cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale M.E.N.,  

organizate prin casa corpului didactic 

Nr. 

crt. 

Tema programului Nr. adresei 

M.E.N. de 

convocare 

Grup ţintă Durata Nr. 

cursanţi 

1 Abilitarea curriculara a 

cadrelor didactice din 

invatamantul primar 

pentru clasa 

pregatitoare 

Nr. 42299/ 

19.09.2016 

Profesori pentru 

invatamantul primar / 

invatatori / institutori din 

unitatile scolare din 

municipiul si judetul Braila 

16 101 

 

d)Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN 

Denumirea programului Nr. deciziei de 

acreditare 

Nr.  

Credite 

Nr. 

participanţi 

Asigurarea calitatii in educatie O.M.E.N. 

nr.4383/22.08.2014 

22 137 

Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a  O.M.E.N. 

4586/09.08.2017 

15  
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Nr. 

crt. 

Temedincategoria : Durata Nr. 

cursanţi 

1 Management si consiliere pentru cariera didactica 12 247 

2 Mangement de proiect – curs de scriere proiecte europene Ersamus+ 24 141 

3 Consiliere si Orientare 24 50 

4 Curs de formare pentru profesorii metodisti 24 11 

 

e)Programe pentru pregătirea debutanţilor în vederea susţinerii examenului naţional de definitivare 

în învăţământ; 

 

f)Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării 

la susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor vacante; 

 

 

g)Activităţi de formare a cadrelor didactice din unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ în 

vederea dezvoltării competenţelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului naţional de 

definitivare în învăţământul preuniversitar sau a concursului naţional de ocupare a posturilor vacante; 

Nr. 

crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata Nr. 

cursanţi 

1 
Debut in invatamant – debut 

in matematica 

Profesori debutanti de 

matematica din unitatile scolare 

din municipiul si judetul Braila 

24 30 

2 
Abilitarea curriculara a 

profesorilor debutanti pentru 

invatamantul primar 

Profesori pentru invatamantul 

primar / invatatori / institutori 

din unitatile scolare din 

municipiul si judetul Braila 

24 15 

3 
Strategii de predare, invatare, 

evaluare in invatamantul 

prescolar 

Profesori pentru invatamantul 

prescolar / educatoare din 

gradinitele din municipiul si 

judetul Braila 

24 14 

Nr. 

crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata Nr. 

cursanţi 

1 Didactica aplicata pentru 

limba si literatura romana in 

vederea pregatirii 

examenului national de 

titularizare 

Profesori debutanti de limba si 

literatura romana din unitatile 

scolare din municipiul si judetul 

Braila 

24 26 

2 Orientari conceptuale privind 

organizarea si proiectarea 

demersului didactic la 

educatie fizica 

Profesori de educatie fizica din 

unitatile scolare din municipiul 

si judetul Braila 

24 14 

Nr. 

crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata 

programului 

Nr. 

cursanţi 

1 Dezvoltarea competentelor didactice de 

evaluare a invatarii prin examene 

nationale la disciplinele din programele 

de examene nationale 

Cadre didactice 

de toate 

specialitatile din 

unitatile scolare 

din municipiul si 

judetul Braila 

16 24 
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h)Activităţi de instruire/ formare a directorilor din unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ 

 

i)Activităţi de instruire/ formare a responsabililor cu formarea continuă şi dezvoltarea profesională 

din unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ 

 

 j)Programe/ Activităţi desfăşurate în mediul rural 

Localitatea Titlul 

programului 

Durata 

cursului 

Nr. 

participanţi 

Braila Initiere in utilizarea calculatorului 24 27 

 

k)Programe/activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor,romilor din zonele 

defavorizate şi altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ preuniversitar) 

Localitatea Titlul 

programului 

Grupul ţintă Durata 

cursului 

(nr.ore) 

Nr. 

participanţi 

Braila 
Curs de limba 

engleza - nivel 

mediu 

Cadre didactice de toate 

specialitatile din unitatile 

scolare din municipiul si 

judetul Braila 

24 27 

Braila ECDL Elevi si cadre didactice - 8 

 

 

Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale) 

Nr. 

crt 
Denumirea programului 

Parteneri 

din ţară / internationali 

1 Proiect Comunitar Outdoor Education Să 

protejăm natura! 

Primăria Măxineni jud. Braila 

O.N.G. Ioniţă Ileana 

Asociaţia Reprezentativă a Părinţilor de la 

Liceul Tehnologic “Matei Basarab” Măxineni 

Şcoala Gimnazială Salcia Tudor jud. Brăila 

2 Festivalul internaţional de creaţie şi 

interpretare “Ana Blandiana” ediţia a VI-a 

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Brăila 

Asociaţia Ars Poetica 

3 Simpozion Judetean “Micii meseriasi – o 

lume care se pierde...” editia a II-a 

I.S.J. Brăila 

Liceul Tehnologic “G. Moisil” Brăila 

4 Proiect judetean “Bucuria de a fi 

francofon” 

Liceul de Arte “H. Darclee” Brăila 

5 Proiect judetean “150 de ani de la 

instaurarea dinastiei străine – Realizarile 

Colegiul National “Ana Aslan”  Brăila 

Biblioteca “Panait Istrati” Brăila 

Nr. 

crt. 

Tema activităţii de 

instruire/formare 

Locul desfăşurării 

activităţii 

Durata 

 

Nr. 

participanţi 

1 Eficientizarea 

managementului 

institutiilor de 

invatamant pruniversitar 

C.C.D. Braila 120 ore 

30 CPT 

50 

Nr. 

crt. 

Tema activităţii de 

instruire/formare 

Locul desfăşurării 

activităţii 

Durata 

 

Nr. 

participanţi 

1 Formare utilizatori de 

aplicatie CONCRET 

I.S.J. Braila 16 138 
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Nr. 

crt 
Denumirea programului 

Parteneri 

din ţară / internationali 

lui Carol I” I.S.J. Brăila 

6 Simpozion National “Noi si Pamantul 

pentru o viata mai buna” 

Colegiul Tehnic “C. D. Nenitescu” Brăila 

I.S.J. Brăila 

7 Concurs de creatie si indemanare 

“Recunostinta pentru mama” editia I 

I.S.J. Brăila 

Scoala Gimnaziala “Al. Vechiu” Zavoaia jud. 

Braila 

8 Proiect National “În unire stă puterea” I.S.J. Brăila 

Scoala Gimnaziala “Al. I. Cuza” Braila 

Parohia “Sf Cuvioasa Paraschiva”Braila 

Gradinita Free Children Braila 

9 Concurs / Simpozion National “Si noi 

suntem flori!” 

I.S.J. Brăila 

Liceul Tehnologic “A. Saligny” Braila  

10 Proiect regional “Lumină şi culoare în 

sărbătorile pascale” 

I.S.J. Brăila 

Scoala Gimnaziala “AL. I. Cuza” Braila 

Gradinita Free Children Braila 

Caminul pentru persoane varstnice “Petru si 

Pavel” Braila 

Parohia “Sf Cuvioasa Paraschiva” Braila 

11 Proiect judetean “Cu un dar de la fiecare, 

sa facem azi o minune vindecatoare!” 

I.S.J. Brăila 

Scoala Gimnaziala “AL. I. Cuza” 

Gradinita Free Children Braila 

Caminul pentru persoane varstnice “Petru si 

Pavel” Braila 

Parohia “Sf Cuvioasa Paraschiva” Braila 

12 Proiect educativ judetean “Verde pentru 

fiecare” 

I.S.J. Brăila 

Scoala Gimnaziala “D. Cantemir” Braila 

Scoala Gimnazial “M. Eminescu” Braila 

Scoala Gimnaziala “E. Teodoroiu” Braila 

13 Proiect educational interjudetean “Copiii, 

iconigrafia si credinta crestin – ortodoxa!” 

I.S.J. Brăila 

Arhepiscopia “Dunarea de Jos”- Protoieria  

Braila 

Biserica “Sf. Ioan Botezatorul” Braila 

Catedrala “Nasterea Domnului” Braila 

14 Simpozionul Judetean “Tehnici moderne 

de pregatire a elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale pentru performanţă 

şcolară” 

I.S.J. Brăila 

Scoala Gimnaziala “Al. I. Cuza “ Brăila 

15 Proiect didactic inovator pentru progres in 

invatare “Integrarea elevilor cu CES în 

şcolile de masă” 

I.S.J. Brăila 

C.J.R.A.E. 

Scoala Gimnaziala “Al. I. Cuza “Braila 

Scoala Gimnaziala “M Sadoveanu” 

Scoala Gimnaziala “M. Viteazul” Brăila 

Scoala Gimnaziala “Spiru Haret” Insuraţei 

Şcoala Gimnazială Viziru 

16 Forumul educational Magister 2007  Comisia Nationala a Romaniei pentru 

UNESCO 

I.S.J. Brăila 

17 Concurs interjudetean de robotica I.S.J. Vrancea 
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Nr. 

crt 
Denumirea programului 

Parteneri 

din ţară / internationali 

educationala pentru gimnaziu - 

ROBOSMART 

 

18 Proiect tematic “Chipul mamei din 

perspectiva istorică religioasă, literară” 

Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Brăila 

Scoala Gimnazială Speciala Tichilesti 

19 Simpozion “INFOGATES – Noi 

orizonturi pentru o educatie in societatea 

cunosterii” 

C.C.D. Dambovita 

 

20 Acces – Acces egal la educaţie pentru 

preşcolari şi şcolari din comunităţi 

defavorizate ale judeţului Brăila 

I.S.J. Brăila 

 

21 Simpozion Judeţean “Dezvoltarea 

abilităţilor socio emoţionale, condiţie a 

dezvoltării globale a copiilor”, editia 1 

Asociatia Profesionala a Educatorilor EGIDA 

Centrul Judetean pentru Promovarea Culturii 

Traditionale Brăila 

22 KA1 - Proiect Erasmus - PROSCOALA - 

Profesori inovativi în combaterea 

fenomenului de părăsire timpurie a scolii 

Liceul de Arte “H. Darclee” Braila 

Colegiul National “Gh. M. Murgoci” Braila 

Colegiul National “N. Balcescu” Braila 

Scoala Gimnaziala “Anton Pann” Braila 

Scoala Gimnaziala Tufesti jude. Braila 

Colegiul National “A. Aslan” Braila 

23 Proiect Erasmus + KA 2  

Social Economy in an european dimension 

– the first step for integration 

Asociatia “Educatie, formare, evaluare, 

creativitate, traditie” Bucuresti, Romania 

“Career Center International Albert 

Westermayr” Wien, Austria 

“Sosuaarhus Aarhus Social and Heath Care 

College”, Aarhus Denmark 

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands 

Gemeinnuntziger, Ebersbach, Germany 

European Academy of the Region, 

Wezembeek Oppem, Belgium  

 

4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei 

În urma analizei întregii activităţi din anul şcolar 2016-2017, pentru anul şcolar 2017-2018 C.C.D. 

Brăila îşi propune :  

- colaborare mai eficienta cu personalul didactic din retea (intalniri, instruiri), prioritar cu cadrele 

didactice din invatamantul gimnazial care predau la clasa a V-a dupa noul curriculum.  

- 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 

 



 

            

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                  DOMENIULFUNCŢIONAL CURRICULUM ŞI ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 

____________________________________________________________________________ 

28 

 

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 

22 133 

Informatica si TIC pentru gimnaziu – 

clasa a V-a 

O.M.E.N. 4586 / 

09.08.2017 

15 In curs de 

realizare 

 

 

IV.3 REZULTATE ŞCOLARE LA EXAMENELE NAŢIONALE 

 

IV.3.1.Organizarea şi desfãşurarea Evaluãrii Naţionale. Rezultate obţinute.  

 

DATE STATISTICE – JUDEŢUL BRĂILA 

 Număr candidaţi înscrişi: 1758 

 Număr candidaţi prezenţi la proba de limba şi literatura română: 1744 

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

 Număr candidaţi prezenţi la proba de matematică: 1744 

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

 Număr candidaţi prezenţi la ambele probe: 1744 

 Număr contestaţii limba şi literatura română: 110 

 Număr contestaţii matematică: 97 

 Rezultate înainte de contestaţii: 

Din totalul de 1744 candidaţi prezenţi la ambele probe au obţinut: 

 medii mai mari sau egale cu 5 un număr de 1610 candidaţi, dintre aceştia 1703 la limba 

română, respectiv 1450 la matematică. 

 procent de note mai mari sau egale cu 5: 92,31%. 

 11 medii de 10 

 59 note de 10 la limba română, respectiv 58 note de 10 la matematică. 

 Rezultate după de contestaţii: 

 medii mai mari sau egale cu 5 un număr de 1612 candidaţi, dintre aceştia 1704 la limba 

română, respectiv 11451 la matematică.  

 procent de note mai mari sau egale cu 5: 92,43%. 

 12 medii de 10 

 59 note de 10 la limba română, respectiv 63 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 2017 s-a organizat în 77 centre de examen, toate  centre de 

comunicare, respectiv un centru zonal 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 examen s-a verificat printr-un control tematic al ISJ Brăila, derulat în 

perioada 23.05-10.06.2017, asigurarea soluţiilor de rezervă. În plus la nivelul ISJ Brăila s-a emis 

procedura nr. 6934/14.06.2017 pentru transmiterea subiectelor de la comisia judeţeană către centrele 

de examen aflate în situaţii speciale. 
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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 2017, 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 2016 s-a realizat în conformitate cu prevederile 

O.M.E.C.T.S. nr. 4801/31.08.2010 şi O.M.E.N.C.S. nr. 5071/31.08.2016. 

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 un elev de la Şcoala Gimnazială „Nikos Kazantzakis”, care a fost arondat pentru 

susţinerea probelor la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”.  

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

s-a realizat în baza procedurii  M.E.N. nr. 33822/13.06.2017  

7. Existenţa aprobărilor Comisiei Judeţene pentru cazurile speciale. 

La nivelul I.S.J. Brăila s-au înregistrat următoarele cazuri speciale, conform art. 31din O.M.E.C.T.S. 

nr.4801/31.08.2010: 

 Cu nr. 6678/08.06.2017, pentru elevul Nistor Dragoş Mihai, Şcoala Gimnazială “M. 

Eminescu”, suplimentarea timpului destinat efectuării lucrării scrise pentru Evaluarea Naţională 

2017 cu cel mult o oră pentru fiecare probă scrisă.  

 Cu nr. 6718/09.06.2017, pentru elevul  Popa Laurenţiu Vlăduţ, Liceul Tehnologic “N. 

Titulescu”, Însurăţei , susţinerea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale 2017 într-o sală 

special amenajată, separat de ceilalţi elevi şi profesor interpret pentru transmiterea prin dictare a 

subiectelor prezentate vizual. 

 Cu nr. 6853/12.06.2017, pentru eleva  Pîrlog Cristina, Şcoala Gimnazială Vişani, 

susţinerea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale 2017 într-o sală special amenajată, 

separat de ceilalţi elevi şi profesor interpret pentru transmiterea prin dictare a subiectelor 

prezentate vizual. 

 Cu nr. 6622/07.06.2017, pentru elevul Oancea Cristian Bogdan, Şcoala Gimnazială 

“I.Băncilă”,  suplimentarea timpului destinat efectuării lucrării scrise pentru Evaluarea Naţională 

2017 cu cel mult o oră pentru fiecare probă scrisă. 

 Cu nr. 6883/13.06.2017, pentru  eleva  David Catrinel, Colegiul Naţional “Gh. M. 

Murgoci”, suplimentarea timpului destinat efectuării lucrării scrise pentru Evaluarea Naţională 

2017 cu cel mult o oră pentru fiecare probă scrisă. 

 Cu nr. 6877/13.06.2017, pentru eleva  Stancu Mariana Georgiana, Şcoala Gimnazială 

Cireşu, suplimentarea timpului destinat efectuării lucrării scrise pentru Evaluarea Naţională 2017 

cu cel mult o oră pentru fiecare probă scrisă. 

 Cu nr. 6814/12.06.2017, pentru eleva  Cionca Raluca Georgiana, Şcoala Gimnazială 

“I.Băncilă”, susţinerea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale 2017 într-o sală special 

amenajată, separat de ceilalţi elevi şi profesor interpret pentru transmiterea prin dictare a 

subiectelor prezentate vizual. 

8. Asigurarea asistenţei medicale şi a pazei/ordinii pe durata probelor scrise. 

   Prin adresele I.S.J. Brăila nr. 6569/06.06.2017, nr. 6562/06.06.2017, 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. Prin adresa 6830/12.06.2017 s-au transmis invitaţii 
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pentru participarea la şedinţele publice a reprezentantului părinţilor, elevilor, sindicatului 

învăţământ, presa. 

9. 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. 35/13.01.2017. 

În baza propunerilor unităţilor de învăţământ, cu aprobarea Consiliul de Administraţie al ISJ Brăila 

s-a emis decizia nr. 706/16.06.2017 având 77  anexe pentru fiecare  centru de examen şi de 

comunicare. 

Cu aprobarea Consiliul de Administraţie al ISJ Brăila s-a emis decizia 732/25.06.2017 privind 

constituirea şi componenţa centrului zonal de evaluare şi cu nr.734/26.06.2017 decizia pentru 

centrul de contestaţii. 

10. 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 17.06.2017 în şedinţă publică, cu participarea 

în calitate de observatori a reprezentantului Sindicatului Învăţământ Brăila, a reprezentantului 

părinţilor şi al elevilor. 

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

S-a realizat în toate unităţile până în după amiaza zilei de 16.06.2017. 

12. 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.N. 

13. Înregistrarea situaţiilor statistice zilnice şi raportarea către M.E.N. s-a realizat în timp real 

în fiecare unitate de învăţământ prin intermediul aplicaţiei realizate de SIVECO pentru Evaluarea 

Naţională 2017. 

14. Necuprinderea în comisii a persoanelor implicate în disfuncţionalităţi ale examenelor din 

anii anteriori. 

Nu a fost cazul. 

 

IV.3.2.Admiterea în învăţământul liceal de stat si profesional 

 

Admiterea în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul şcolar 2017 – 2018 s-a realizat 

conform prevederilor O.M.E.N.C.S. nr. 50877/31.08.2016. Până la momentul actual, s-au desfăşurat 

toate etapele de admitere în învătământul liceal şi profesional de stat, conform  calendarelor admiterii. 

Pentru anul şcolar 2017 – 2018, Planul de scolarizare aprobat cuprinde: 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CURSURI DE ZI 

Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară Filiera Profilul 

Domeniul 

de pregătire 

de bază 

Specializarea 
Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

1 

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

“NICOLAE 

BĂLCESCU”, 

BRĂILA 

 

TEORETICĂ 

 

REAL 
- 

Matematică-informatică 2 56 

Matematică-informatică- 

intensiv -lb.engleză 
1 28 

Matematică-informatică-

intensiv informatică 
1 28 

Ştiinţe ale naturii 1 28 

UMAN - 
Filologie  - intensiv -

lb.engleză 
1 28 

  TOTAL 6 168 

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 
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Ştiinţe ale naturii 1 28 

UMAN - 

Filologie-bilingv 

lb.engleză 
1 28 

Ştiinţe sociale 1 28 

  TOTAL 6 168 

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 limba engleză 
1 28 

Ştiinţe ale naturii                    

 
1 28 

UMAN - 

Filologie-bilingv 

lb.engleză 
1 28 

Ştiinţe sociale 1 28 

  TOTAL 5 140 

5 

LICEUL TEORETIC 

“PANAIT CERNA”,  

BRĂILA 

 

TEORETICĂ 

 

REAL 
- 

Matematică-informatică – 

intensiv informatică 
1 28 

Ştiinţe ale naturii                                           2 56 

UMAN - 
Filologie 1 28 

Ştiinţe sociale 1 28 

  TOTAL 5 140 

6 

LICEUL TEORETIC 

“MIHAIL 

SEBASTIAN”,  

BRĂILA 

 

TEORETICĂ 

REAL - Ştiinţe ale naturii                                           2 56 

UMAN  

Filologie intensiv limba 

engleză 
1 28 

Ştiinţe sociale 1 28 

  TOTAL 4 112 

7 

LICEUL PEDAGOGIC 

“D. P. 

PERPESSICIUS”,  

BRĂILA 

 

TEORETICĂ 
UMAN - 

Filologie 1 28 

Ştiinţe sociale 1 28 

VOCAŢIONALĂ PEDAGOGIC - Învăţător-educatoare 2 56 

   TOTAL 4 112 

8 

LICEUL CU 

PROGRAM SPORTIV,  

BRĂILA 

VOCAŢIONALĂ SPORTIV 
- Instructor sportiv  4 112 

 TOTAL 4 112 

9 

LICEUL DE ARTE 

“HARICLEA 

DARCLÉE”,  BRĂILA 

 

 

VOCAŢIONALĂ 

MUZICĂ Muzica Instrumentist 1 28 

TEATRU 
Arta 

actorului 
Arta actorului 1 28 

ARTE 

VIZUALE 

Arhitectură, 

arte 

ambientale 

si design 

Arhitectură 1 28 

Arte 

plastice si 

decorative 

Arte plastice 1 28 

  TOTAL 4 112 

10 

COLEGIUL 

ECONOMIC 

”ION GHICA”,  

BRĂILA 

 

TEHNOLOGICĂ 

 

SERVICII 

Economic - 3 84 

Turism şi 

alimentaţie 
- 1 28 

Comerţ - 1 28 

 TOTAL 5 140 

11 

COLEGIUL TEHNIC 

“C. D. NENIŢESCU”,  

BRĂILA 

 

TEHNOLOGICĂ 

SERVICII 

Turism şi 

alimentaţie 

intensiv 

limba 

franceză 

- 1 
28 

 

TEHNIC Mecanică - 1 28 

  TOTAL 2 56 

12 

COLEGIUL TEHNIC 

”EDMOND 

NICOLAU”,  BRĂILA 

 

TEHNOLOGICĂ 

SERVICII 
Turism şi 

alimentaţie 
- 1 28 

RESURSE 

NATURALE 

Industrie 

alimentară 
- 1 28 
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ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învăţământ 

Domeniul de formare 

profesională 
Calificarea  

COD fişă 

încriere 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

1 
Colegiul Economic "I. 

Ghica", Brăila 

Turism şi alimentaţie Lucrător hotelier 598 1 28 

Turism şi alimentaţie Cofetar - patiser 600 1 28 

Turism şi alimentaţie 
Ospătar (chelner) vânzător în 

unităţi de alimentaţie 
599 1 28 

2 
Colegiul Tehnic "P. 

Istrati", Brăila 
Mecanică 

Mecanic auto 527 2 56 

Tinichigiu – vopsitor auto 506 1 28 

ŞI 

PROTECŢIA 

MEDIULUI 

  TOTAL 2 56 

13 

LICEUL 

TEHNOLOGIC ”A. 

SALIGNY”,  BRĂILA 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC 

Electronică 

automatizări 
- 1 28 

 TOTAL 1 28 

14 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

”GRIGORE MOISIL”,  

BRĂILA 

TEHNOLOGICĂ 
TEHNIC 

Electronică 

automatizări 
- 1 28 

Electric - 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 “GH. 

K. 

CONSTANTINESCU”, 

BRĂILA 

TEHNOLOGICĂ 

RESURSE 

NATURALE 

ŞI 

PROTECŢIA 

MEDIULUI 

Agricultură - 1 28 

SERVICII 

Estetica şi 

igiena 

corpului 

omenesc 

- 1 28 

  TOTAL 2 56 

17 

LICEUL 

TEHNOLOGIC ”N. 

TITULESCU” 

ÎNSURĂŢEI 

 

TEORETICĂ 
REAL - Ştiinţe ale naturii 1 28 

UMAN - Filologie 1 28 

TEHNOLOGICĂ SERVICII Comerţ - 1 28 

   TOTAL 3 84 

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”, 

IANCA 

TEHNOLOGICĂ 

SERVICII 
Turism şi 

alimentaţie 
- 1 28 

  
TOTAL 

1 28 

21 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

“MATEI BASARAB”, 

MĂXINENI 

 

TEHNOLOGICĂ 

RESURSE 

NATURALE 

ŞI 

PROTECŢIA 

MEDIULUI 

Industrie 

alimentară 

- 

 
1 28 

TOTAL 
1 28 

    Total 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, clasa a IX-a, 

ZI 

67 1876 
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Sudor 511 0,5 14 

Lăcătuş construcţii metalice şi 

utilaj tehnologic 
501 0,5 14 

3 
Colegiul Tehnic "C. D. 

Neniţescu", Brăila 

Industrie alimentară 
Brutar - patiser -preparator 

produse făinoase 
603 1 28 

Mecanic Mecanic auto 527 1 28 

Turism şi alimentaţie 
Ospătar (chelner) vânzător în 

unităţi de alimentaţie 
599 1 28 

Turism şi alimentaţie Bucătar 601 1 28 

4 
Colegiul Tehnic "E. 

Nicolau", Brăila 

Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 578 1 28 

Turism şi alimentaţie Bucătar 601 0,5 14 

Industrie alimentară 
Brutar - patiser -preparator 

produse făinoase 
603 0,5 14 

Turism şi alimentaţie 
Ospătar (chelner) vânzător în 

unităţi de alimentaţie 
599 1 28 

Industrie textilă şi 

pielărie 
Confecţioner produse textile 620 1 28 

5 

Liceul Tehnologic "Gh. 

K. Constantinescu", 

Brăila 

Industrie alimentară 
Brutar - patiser -preparator 

produse făinoase 
603 1 28 

Turism şi alimentaţie 
Ospătar (chelner) vânzător în 

unităţi de alimentaţie 
599 0,5 14 

Turism şi alimentaţie Bucătar 601 0,5 14 

6 
Liceul Tehnologic "G. 

Moisil", Brăila 

Electromecanică 
Electromecanic utilaje şi instalaţii 

industriale 
543 0,5 14 

Mecanică 
Operator la maşini cu comandă 

numerică 
530 0,5 14 

Electronică 

automatizări 
Electronist aparate şi echipamente 551 0,5 14 

Electronică 

automatizări 

Electronist reţele de 

telecomunicaţii 
552 0,5 14 

Fabricarea produselor 

din lemn 
Tâmplar universal 613 0,5 14 

Fabricarea produselor 

din lemn 
Tapiţer, plăpumar, saltelar 614 0,5 14 

7 
Liceul Tehnologic "A. 

Saligny", Brăila 

Mecanică 

Mecanic auto 527 1 28 

Lăcătuş contrucţii navale 502 1 28 

Sudor 511 2 56 

Electric Electrician nave 565 1 28 

8 
Liceul Tehnologic ”N. 

Titulescu” Însurăţei 

Electromecanică 
Electromecanic utilaje şi instalaţii 

industriale 
543 1 28 

Industrie textilă şi 

pielărie 
Confecţioner produse textile 620 1 28 

Comerţ Comerciant - vânzător 597 1 28 

9 
Liceul Teoretic ”G. 

Vâlsan” Făurei 
Mecanică 

Lăcătuş construcţii metalice şi 

utilaj tehnologic 
501 1 28 

10 
Liceul Tehnologic ”N. 

Oncescu” Ianca 

Mecanică Mecanic agricol 536 1 28 

Agricultură Zootehnist 593 1 28 

11 
Şcoala Profesională ”E. 

Drăgan” Gradiştea 

Mecanică Mecanic agricol 536 0,5 14 

Agricultură Agricultor culturi de câmp 587 0,5 14 

     TOTAL 32 896 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL PARTICULAR 
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Nr. 

crt. 
Unitatea de învăţământ 

Domeniul de 

formare 

profesională 

Calificarea  
COD fişă 

înscriere 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

1 

Liceul Tehnologic 

UCECOM ”Spiru Haret”, 

Brăila 

Estetica şi igiena 

corpului omenesc 

Frizer - coafor - manichiurist - 

pedichiurist 
630 1 28 

     TOTAL 1 28 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL  

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 

Domeniul de 

formare profesională 
Calificarea  

COD fişă 

încriere 

Nr. 

locuri 

Denumire operator 

economic 

1 
Colegiul Tehnic "P. 

Istrati", Brăila 
Mecanică 

Frezor – rabotor - 

mortezor 
508 10 

SC PRONIF 

INDUSTRY SRL 

BRĂILA  

Strungar 507 15 

SC PRONIF 

INDUSTRY SRL 

BRĂILA  

     TOTAL 25  

 

Pentru fiecare clasă s-au alocat câte două locuri speciale pentru rromi, atât pentru învăţământul liceal, 

cât şi pentru învăţământul profesional. 

Din 1743 de candidaţi care au susţinut Evaluarea Naţională: 

În etapa I: 

- 1344 elevi s-au înscris pentru repartiţie computerizată (1343 fiind repartizaţi în prima etapă, 1 elev 

fiind nerepartizat din cauza numărului insuficient de opţiuni);  

- 228 elevi au fost admişi la liceele vocaţionale; 

- 270 elevi au fost admişi la învăţământul profesional; 

- 7 elevi au fost admişi la învăţământul dual; 

- 35 elevi au fost repartizaţi, în şedinţă publică, pe locurile speciale pentru rromi; 

- 61 elevi au plecat în alte judeţe; 

- 15 elevi au fost admişi din alte judeţe. 

La nivelul judeţului au rămas 305 locuri neocupate, din care 52de locuri la liceele vocaţionale. 

În perioada situaţiilor speciale au fost repartizaţi: 

- 4 elevi  cu situaţii speciale apărute în urma repartizării computerizate; 

- 1 elev venit din străinătate.     

Elevii corigenţi sau cu situaţia şcolară neîncheiată, vor putea participa la sesiunea a II a de admitere 

la învăţământul profesional şi învăţământul dual, după încheierea situaţiei şcolare, în perioada 29 

august - 6 septembrie 2017 sau vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană  în 

perioada 4-8 septembrie 2017. 

 

IV.3.3 Examenul de Bacalaureat 

 

RAPORT FINAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI 

NAŢIONAL DE BACALAUREAT,  

SESIUNEA IUNIE – IULIE 2017, BRĂILA  
  

A. SITUAŢIA NUMERICĂ A CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA PRIMA SESIUNE A 

EXAMENULUI NAŢIONAL DE BACALAUREAT  

A.1. SITUAŢIA DUPĂ CONTESTAŢII PENTRU CANDIDAŢII DIN PROMOŢIA 

CURENTĂ 

 
Din care cu medii: 
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Forma de 

invatamant 

N

r 

el

ev

i 

in

sc

ri

si 

Nr. 

elevi 

prezent

i 

Nr. 

elevi 

neprez

entati 

Nr. 

elevi 

elimi

nati 

Numa

r de 

candi

dati 

respin

si 

Din care cu 

medii: 

Nr. 

elevi 

reusiti < 5 
5 - 

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 1405 

1393 

(99,15%
) 

12 

(0,85%
) 

0 
(0%) 

178 

(12,78
) 

137 

(76,97
%) 

41 

(23,03
%) 

1215 

(87,22%
) 

234 

(19,26
%) 

315 

(25,93
%) 

398 

(32,76
%) 

268 

(22,06
%) 

0 

(0
%) 

Seral 6 
6 

(100%) 0 (0%) 
0 

(0%) 
3 

(50%) 

2 

(66,67
%) 

1 

(33,33
%) 3 (50%) 

2 

(66,67
%) 

1 

(33,33
%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0
%) 

Frecvenţ

ă redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

0 

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

0 

(0

%) 

TOTAL 1411 

1399 

(99,15%

) 

12 

(0,85%

) 

0 

(0%) 

181 

(12,94

) 

139 

(76,8%

) 

42 

(23,2

%) 

1218 

(87,06%

) 

236 

(19,38

%) 

316 

(25,94

%) 

398 

(32,68

%) 

268 

(22%) 

0 

(0

%) 

 

A.2. SITUAŢIA DUPĂ CONTESTAŢII PENTRU TOŢI CANDIDAŢII PARTICIPANŢI 

(PROMOŢIA CURENTĂ ŞI PROMOŢII ANTERIOARE) 

 

Forma 

de 

invatam

ant 

Nr 

elev

i 

insc

risi 

Nr. 

elevi 

prezent

i 

Nr. 

elevi 

neprez

entati 

Nr. 

elevi 

elimi

nati 

Numar 

de 

candid

ati 

respins

i 

Din care cu 

medii: Nr. 

elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 

159

8 

1560 
(97,62%

) 

38 
(2,38%

) 

0 

(0%) 

283 
(18,14

%) 

205 
(72,44

%) 

78 
(27,56

%) 

1277 
(81,86%

) 

290 
(22,71

%) 

321 
(25,14

%) 

398 
(31,17

%) 

268 
(20,99

%) 

0 
(0

%) 

Seral 23 

18 
(78,26%

) 

5 
(21,74

%) 

0 

(0%) 

9 

(50%) 

7 
(77,78

%) 

2 
(22,22

%) 9 (50%) 

8 
(88,89

%) 

1 
(11,11

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

0 
(0

%) 

Frecvenţ

ă redusă 11 

8 
(72,73%

) 

3 
(27,27

%) 

0 

(0%) 

7 
(87,5%

) 

6 
(85,71

%) 

1 
(14,29

%) 

1 

(12,5%) 0 (0%) 

1 

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

0 
(0

%) 

TOTAL 
163

2 

1586 

(97,18%
) 

46 

(2,82%
) 

0 
(0%) 

299 

(18,85
%) 

218 

(72,91
%) 

81 

(27,09
%) 

1287 

(81,15%
) 

298 

(23,15
%) 

323 

(25,1%
) 

398 

(30,92
%) 

268 

(20,82
%) 

0 

(0
%) 

 

Măsurile întreprinse de Comisia Judeţeană de Bacalaureat, atât în timpul anului şcolar, cât şi în timpul 

desfăşurării examenului au fost eficiente, astfel încât rezultatele finale au plasat judeţul Brăila pe 

locul 5 în ierarhie.   

În judeţul Brăila au fost administrate, pe parcursul anului şcolar 2016 – 2017, trei simulări ale 

examenului de bacalaureat. Prima simulare a fost organizată pe semestrul I, după cum urmează:   

- limba română – 5 decembrie 2016;  

- matematică – 9 decembrie 2016;  

Următoarele simulări au fost organizate pe semestrul al doilea al anului şcolar 2016 - 2017: 

- limba română – 13 martie şi 8 mai 2017; 

- matematică şi istorie – 15 martie şi 10 mai 2017; 

- disciplinele probei Ed – 17 martie şi 12 mai 2017.  

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. 
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A.3. SITUAŢIA CANDIDAŢILOR (PROMOŢIA CURENTĂ ŞI PROMOŢII ANTERIOARE) 

LA FIECARE PROBĂ 

 

F
o

rm
a
 d

e
 i

n
v

a
ta

m
a

n
t 

T
ip

u
l 

p
ro

b
e
i 

(o
b

li
g

a
to

ri
u

 

sa
u

 l
a

 a
le

g
e
re

) 

In
it

ia
la

 p
ro

b
ei

 
Disciplin

a 

F
e
l 

ex
a
m

in
a

re
  

(s
cr

is
, 

c
o
m

p
et

en
ţe

) 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

e
u

si
ti

 

Din care cu note 

5 - 

5.99  

Incepa

tor 

Calif. 

6 - 

6.99  

Mediu 

7 - 

7.99  

Avans

at 

8 - 8.99  

Experi

m. 

9 - 9.99 

 - 
10 Admis 

Zi 

Oblig
atorie 

A
) 

Limba 
română 

Comp
etenţe 1598 

1594 
(100%) 0 (0%) 

69 

(4,33%
) 

297 

(18,63
%) 

1219 

(76,47
%) 

9 
(0,56%) 0 (0%) 

175 

(10,98
%) 

Seral 

Oblig
atorie 

A
) 

Limba 
română 

Comp
etenţe 23 

23 
(100%) 0 (0%) 

5 

(21,74
%) 

10 

(43,48
%) 

4 

(17,39
%) 

4 

(17,39
%) 0 (0%) 

13 

(56,52
%) 

Frecvenţ

ă redusă 

Oblig

atorie 

A

) 

Limba 

română 

Comp

etenţe 11 

11 

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

5 

(45,45

%) 

5 

(45,45

%) 

1 

(9,09%) 0 (0%) 

8 

(72,73

%) 

TOTAL proba A) 1632 

1628 

(100%) 0 (0%) 

74 

(4,55

%) 

312 

(19,16

%) 

1228 

(75,43

%) 

14 

(0,86%

) 

0 

(0%) 

196 

(12,04

%) 

Zi 

Oblig

atorie 

C

) 

Limba 

engleză 

Comp

etenţe 1425 

1417 

(100%) 

151 
(10,66

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

1266 
(89,34

%) 0 (0%) 

291 
(20,54

%) 

Seral 

Oblig

atorie 

C

) 

Limba 

engleză 

Comp

etenţe 18 

18 

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

18 

(100%) 0 (0%) 

11 
(61,11

%) 

Frecvenţ

ă redusă 

Oblig
atorie 

C
) 

Limba 
engleză 

Comp
etenţe 7 

7 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

7 
(100%) 0 (0%) 

4 

(57,14
%) 

TOTAL proba C) 1450 

1442 

(100%) 

151 

(10,47

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

1291 

(89,53

%) 

0 

(0%) 

306 

(21,22

%) 

Zi 

Oblig
atorie 

C
) 

Limba 
franceză 

Comp
etenţe 163 

162 
(100%) 

6 
(3,7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

156 
(96,3%) 0 (0%) 

37 

(22,84
%) 

Seral 

Oblig

atorie 

C

) 

Limba 

franceză 

Comp

etenţe 5 

5 

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

5 

(100%) 0 (0%) 

2 

(40%) 

Frecvenţ

ă redusă 

Oblig
atorie 

C
) 

Limba 
franceză 

Comp
etenţe 4 

4 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

4 
(100%) 0 (0%) 

4 
(100%) 

TOTAL proba C) 172 

171 

(100%) 

6 

(3,51

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

165 

(96,49

%) 

0 

(0%) 

43 

(25,15

%) 

Zi 

Oblig

atorie 

C

) 

Limba 

germană 

modernă 

Comp

etenţe 6 

6 

(100%) 

2 

(33,33

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

4 

(66,67

%) 0 (0%) 

2 

(33,33

%) 

TOTAL proba C) 6 

6 

(100%) 

2 

(33,33

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

4 

(66,67

%) 

0 

(0%) 

2 

(33,33

%) 

Zi 

Oblig
atorie 

C
) 

Limba 
rusă 

Comp
etenţe 4 

4 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

4 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL proba C) 4 

4 

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

4 

(100%) 

0 

(0%) 0 (0%) 

Zi 

Oblig

atorie 

D

) 

Compete
nţe 

digitale 

Comp

etenţe 1598 

1591 

(100%) 

226 
(14,2%

) 

521 
(32,75

%) 

385 
(24,2%

) 

256 
(16,09

%) 

203 
(12,76

%) 0 (0%) 

287 
(18,04

%) 

Seral 

Oblig

atorie 

D

) 

Compete
nţe 

digitale 

Comp

etenţe 23 

23 

(100%) 

10 
(43,48

%) 

7 
(30,43

%) 

1 
(4,35%

) 0 (0%) 

5 
(21,74

%) 0 (0%) 

13 
(56,52

%) 

Frecvenţ

ă redusă 

Oblig
atorie 

D
) 

Compete

nţe 
digitale 

Comp
etenţe 11 

11 
(100%) 

3 

(27,27
%) 

5 

(45,45
%) 

3 

(27,27
%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

8 

(72,73
%) 

TOTAL proba D) 1632 

1625 

(100%) 

239 

(14,71

%) 

533 

(32,8

%) 

389 

(23,94

%) 

256 

(15,75

%) 

208 

(12,8%

) 

0 

(0%) 

308 

(18,95

%) 

Zi 

Oblig

atorie 

E

)a

) 

Limba 

română Scris 1598 

1486 

(93,69

%) 

351 

(23,62

%) 

297 

(19,99

%) 

325 

(21,87

%) 

351 

(23,62

%) 

158 

(10,63

%) 

4 

(0,27

%) 

115 

(7,74%

) 

Seral 

Oblig

atorie 

E

)a

) 

Limba 

română Scris 23 

17 

(80,95

%) 

7 

(41,18

%) 

6 

(35,29

%) 

4 

(23,53

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

7 

(41,18

%) 
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Frecvenţ

ă redusă 

Oblig

atorie 

E

)a

) 

Limba 

română Scris 11 

8 

(72,73

%) 

4 

(50%) 

3 

(37,5%

) 

1 

(12,5%

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

5 

(62,5%

) 

TOTAL proba E)a) 1632 

1511 

(93,39

%) 

362 

(23,96

%) 

306 

(20,25

%) 

330 

(21,84

%) 

351 

(23,23

%) 

158 

(10,46

%) 

4 

(0,26

%) 

127 

(8,41

%) 

Zi 

Oblig
atorie 

E

)c
) Istorie Scris 602 

569 

(95,31
%) 

140 

(24,6%
) 

82 

(14,41
%) 

94 

(16,52
%) 

144 

(25,31
%) 

102 

(17,93
%) 

7 

(1,23
%) 

35 

(6,15%
) 

Frecvenţ

ă redusă 

Oblig
atorie 

E

)c
) Istorie Scris 2 

2 
(100%) 0 (0%) 

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

TOTAL proba E)c) 604 

571 

(95,33

%) 

140 

(24,52

%) 

83 

(14,54

%) 

94 

(16,46

%) 

145 

(25,39

%) 

102 

(17,86

%) 

7 

(1,23

%) 

35 

(6,13

%) 

Zi 

Oblig

atorie 

E

)c

) 

Matemati

că Scris 996 

889 

(90,53

%) 

124 

(13,95

%) 

116 

(13,05

%) 

134 

(15,07

%) 

178 

(20,02

%) 

251 

(28,23

%) 

86 

(9,67

%) 

64 

(7,2%) 

Seral 

Oblig

atorie 

E

)c

) 

Matemati

că Scris 23 

16 

(88,89

%) 

7 

(43,75

%) 

7 

(43,75

%) 

1 

(6,25%

) 

1 

(6,25%) 0 (0%) 0 (0%) 

5 

(31,25

%) 

Frecvenţ

ă redusă 

Oblig

atorie 

E
)c

) 

Matemati

că Scris 9 

5 

(62,5%) 

3 

(60%) 

2 

(40%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

5 

(100%) 

TOTAL proba E)c) 1028 

910 

(90,28

%) 

134 

(14,73

%) 

125 

(13,74

%) 

135 

(14,84

%) 

179 

(19,67

%) 

251 

(27,58

%) 

86 

(9,45

%) 

74 

(8,13

%) 

Zi 

Alege
re 

E

)d
) Biologie Scris 429 

355 

(84,93
%) 

51 

(14,37
%) 

52 

(14,65
%) 

94 

(26,48
%) 

98 

(27,61
%) 

58 

(16,34
%) 

2 

(0,56
%) 

23 

(6,48%
) 

Seral 

Alege
re 

E

)d
) Biologie Scris 18 

12 
(75%) 

4 

(33,33
%) 

3 
(25%) 

4 

(33,33
%) 0 (0%) 

1 
(8,33%) 0 (0%) 

4 

(33,33
%) 

TOTAL proba E)d) 447 

367 

(84,56

%) 

55 

(14,99

%) 

55 

(14,99

%) 

98 

(26,7

%) 

98 

(26,7%

) 

59 

(16,08

%) 

2 

(0,54

%) 

27 

(7,36

%) 

Frecvenţ

ă redusă 

Alege

re 

E

)d

) Biologie Scris 5 

2 

(66,67

%) 0 (0%) 

1 

(50%) 

1 

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

1 

(50%) 

TOTAL proba E)d) 5 

2 

(66,67

%) 0 (0%) 

1 

(50%) 

1 

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

0 

(0%) 

1 

(50%) 

Zi 

Alege

re 

E
)d

) Chimie Scris 141 

135 
(97,12

%) 

5 

(3,7%) 

9 
(6,67%

) 

8 
(5,93%

) 

35 
(25,93

%) 

68 
(50,37

%) 

10 
(7,41

%) 

2 
(1,48%

) 

TOTAL proba E)d) 141 

135 

(97,12

%) 

5 

(3,7%) 

9 

(6,67

%) 

8 

(5,93

%) 

35 

(25,93

%) 

68 

(50,37

%) 

10 

(7,41

%) 

2 

(1,48

%) 

Seral 

Alege
re 

E

)d
) Chimie Scris 2 1 (50%) 

1 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)d) 2 

1 

(50%) 

1 

(100%

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

0 

(0%) 0 (0%) 

Zi 

Alege

re 

E

)d

) 

Economi

e Scris 27 

25 

(92,59

%) 

6 

(24%) 

5 

(20%) 

5 

(20%) 6 (24%) 2 (8%) 1 (4%) 1 (4%) 

TOTAL proba E)d) 27 

25 

(92,59

%) 

6 

(24%) 

5 

(20%) 

5 

(20%) 

6 

(24%) 2 (8%) 

1 

(4%) 1 (4%) 

Zi 

Alege

re 

E
)d

) Filosofie Scris 2 

2 

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 

1 

(50%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)d) 2 

2 

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

1 

(50%) 

1 

(50%) 0 (0%) 

Zi 

Alege

re 

E

)d

) Fizică Scris 161 

155 

(96,88

%) 

17 

(10,97

%) 

12 

(7,74%

) 

26 

(16,77

%) 

33 

(21,29

%) 

47 

(30,32

%) 

20 

(12,9

%) 

6 

(3,87%

) 

Seral 

Alege

re 

E

)d

) Fizică Scris 3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvenţ

ă redusă 

Alege

re 

E

)d

) Fizică Scris 3 

1 

(33,33

%) 0 (0%) 

1 

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

1 

(100%) 
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TOTAL proba E)d) 167 

156 

(94,55

%) 

17 

(10,9

%) 

13 

(8,33

%) 

26 

(16,67

%) 

33 

(21,15

%) 

47 

(30,13

%) 

20 

(12,82

%) 

7 

(4,49

%) 

Zi 

Alege
re 

E

)d
) 

Geografi
e Scris 558 

542 

(98,72
%) 

37 

(6,83%
) 

82 

(15,13
%) 

128 

(23,62
%) 

159 

(29,34
%) 

124 

(22,88
%) 

12 

(2,21
%) 

46 

(8,49%
) 

Frecvenţ

ă redusă 

Alege
re 

E

)d
) 

Geografi
e Scris 1 

1 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1 
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 

1 
(100%) 

TOTAL proba E)d) 559 

543 

(98,73

%) 

37 

(6,81

%) 

82 

(15,1

%) 

128 

(23,57

%) 

160 

(29,47

%) 

124 

(22,84

%) 

12 

(2,21

%) 

47 

(8,66

%) 

Zi 

Alege

re 

E

)d

) 

Informati

că Scris 72 

71 

(98,61

%) 

6 

(8,45%

) 

7 

(9,86%

) 

18 

(25,35

%) 

13 

(18,31

%) 

27 

(38,03

%) 0 (0%) 

2 

(2,82%

) 

TOTAL proba E)d) 72 

71 

(98,61

%) 

6 

(8,45

%) 

7 

(9,86

%) 

18 

(25,35

%) 

13 

(18,31

%) 

27 

(38,03

%) 

0 

(0%) 

2 

(2,82

%) 

Zi 

Alege

re 

E

)d

) 

Logică şi 

argument

are Scris 119 

117 

(98,32

%) 

3 

(2,56%

) 

13 

(11,11

%) 

27 

(23,08

%) 

38 

(32,48

%) 

32 

(27,35

%) 

4 

(3,42

%) 0 (0%) 

Frecvenţ

ă redusă 

Alege

re 

E
)d

) 

Logică şi 
argument

are Scris 1 

1 

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

1 

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

TOTAL proba E)d) 120 

118 

(98,33

%) 

3 

(2,54

%) 

13 

(11,02

%) 

27 

(22,88

%) 

38 

(32,2%

) 

33 

(27,97

%) 

4 

(3,39

%) 0 (0%) 

Zi 

Alege
re 

E

)d
) 

Psihologi
e Scris 20 

20 
(100%) 

3 
(15%) 

3 
(15%) 

2 
(10%) 6 (30%) 6 (30%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvenţ

ă redusă 

Alege

re 

E

)d

) 

Psihologi

e Scris 1 

1 

(100%) 

1 

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

1 

(100%) 

TOTAL proba E)d) 21 

21 

(100%) 

4 

(19,05

%) 

3 

(14,29

%) 

2 

(9,52

%) 

6 

(28,57

%) 

6 

(28,57

%) 

0 

(0%) 

1 

(4,76

%) 

Zi 

Alege

re 

E
)d

) 

Sociologi

e Scris 69 

67 

(97,1%) 

1 
(1,49%

) 

5 
(7,46%

) 

10 
(14,93

%) 

19 
(28,36

%) 

32 
(47,76

%) 0 (0%) 

1 
(1,49%

) 

TOTAL proba E)d) 69 

67 

(97,1%

) 

1 

(1,49

%) 

5 

(7,46

%) 

10 

(14,93

%) 

19 

(28,36

%) 

32 

(47,76

%) 

0 

(0%) 

1 

(1,49

%) 

 

 

B. SITUAŢII DEOSEBITE 

B.1. FOLOSIREA SUBIECTELOR DE REZERVĂ 

 

Pentru examenul de certificare a competenţelor lingvistice au fost înregistrate 3 solicitări de amânare 

a probelor după cum urmează:  

- 2 candidaţi de la Liceul cu Program Sportiv Brăila a fost reprogramat în data de 20.06.2017 pentru 

susţinerea probei C, aprobată prin adresa M.E.N nr. 411f/ 14.06.2017; 

- 1 candidat de la Colegiul Naţional  ”Ana Aslan” a fost reprogramat în data de 20.06.2017 pentru 

susţinerea probei C, aprobată prin adresa M.E.N nr. 411f/ 14.06.2017; 

 

B.2. SITUAŢII SPECIALE – EXAMEN LA SPITAL ŞI PRELUNGIREA TIMPULUI DE 

REDACTARE 

 

Pentru probele scrise au fost înregistrate 5 solicitări de aprobare pentru cazuri speciale, după cum 

urmează : 

- Moşescu Roxana Ştefania, absolventă a Liceului de Arte ”H. Darclee” Brăila, a solicitat 

susţinerea probelor în condiţii speciale (la spital) şi prelungirea timpului de redactare a lucrărilor cu 

90 minute, respectiv realizarea probelor scrise prin dictarea conţinutului acesteia către un profesor 

asistent de altă specialitate, cererea fiind aprobată de M.E.N. prin adresa nr. 278f/ 31.05.2017,  

avându-se în vedere art. 91 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. 

Comisia Judeţeană de Bacalaureat a elaborat procedura specifică cu nr. 7095/ 16.06.2017 privind 
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susţinerea probelor în condiţii speciale, fiind pusă în aplicare la Centrul de examen organizat la Liceul 

Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila; 

- Nanu Tudor, absolvent al Liceului Teoretic „N. Iorga” Brăila, a solicitat susţinerea probelor în 

condiţii specifice: prelungirea timpului de redactare a lucrărilor cu o oră, cererea fiind aprobată de 

M.E.N.C.Ş. prin adresa nr. 256f/ 06.06.2017,  avându-se în vedere art.91 din Metodologia de 

organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. Comisia Judeţeană de Bacalaureat a elaborat 

procedura specifică cu nr. 7117/ 19.06.2017 privind susţinerea probelor în condiţii speciale, fiind 

pusă în aplicare la Centrul de examen organizat la Liceul Teoretic ”N. Iorga” Brăila; 

 

B.3. NUMIREA  PREŞEDINŢIlLOR DE COMISII PENTRU CENTRELE DE EXAMEN ŞI 

CENTRUL DE EVALUARE 

 

Comisia Judeţeană de Bacalaureat Brăila a fost constituită conform Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenului de bacalaureat, prin decizia inspectorului şcolar general cu nr 

352/01.03.2017, modificată prin decizia 721/19.06.2017. 

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 Comisia Judeţeană de 

Bacalaureat, 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 24 iunie 2017, conform OMECS 

5070/31.08.2016. 

Prin decizia nr. 732 din 25.06 2017, modificată prin decizia 744/30.06.2017, au fost numiţi preşedinţi 

ai centrelor de bacalaureat cadre didactice din învăţământul preuniversitar brăilean: 

- centrul de examen organizat la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” – Panait Gabriela, director la 

Colegiul Tehnic „P. Istrati”; 

- centrul de examen organizat la Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci” – Petrovici 

Gabriela, director la Liceul Teoretic „G. Vâlsan” Făurei; 

- centrul de examen organizat la Liceul Pedagogic „D. P. Perspessicius” – Marcu Mariana Mona, 

director la Liceul Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu” Brăila; 

- centrul de examen organizat la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” – Sârb Mihai, sef lucrări la 

Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad, O.M.E.N.  nr. 4102/ 20.06.2017; 

- la centrul zonal de evaluare organizat la Liceul Tehnologic ”A. Saligny” Brăila – Cotună Otilia, şef 

lucrări la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, 

O.M.E.N.  nr. 4102/ 20.06.2017. 

 

 

C. ANALIZA MODULUI DE DESFĂŞURARE A CONTESTAŢIILOR ŞI REZULTATE 

STATISTICE ALE ACESTORA 

 

Depunerea contestaţiilor s-a realizat conform calendarului, pe data de 5 iulie 2017, între orele 16.00 

– 20.00.   

În Centrul Zonal de Evaluare de la Liceul Tehnologic ”A. Saligny” Brăila, un număr de 783 de lucrări 

ale căror note au fost contestate au fost sigilate de către membrii Centrului Zonal de Evaluare şi 

predate Comisiei Judeţene de Bacalaureat care a transportat lucrările la Centrul Regional de 

Contestaţii din judeţul Călăraşi, conform procedurii nr. 34380/ 21.06.2017 transmisă de M.E.N.  

În ceea ce priveşte lucrările din judeţul de origine Buzău, evaluate în Centrul Zonal de Evaluare de 

la Liceul Tehnologic ”A. Saligny” Brăila, în urma rezultatelor după contestaţii s-a constatat că  două 

lucrări au o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte: la Geografie – o diferenţă de 2,15 puncte şi 

la Logică – o diferenţă de 2,4 puncte. 

 



 

            

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                  DOMENIULFUNCŢIONAL CURRICULUM ŞI ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 

____________________________________________________________________________ 

40 

 

Statistica sintetică privind numărul contestaţiilor candidaţilor din judeţul Brăila indică: din totalul de 

686 de contestaţii din care 390 de lucrări au notele modificate în favoarea candidaţilor;  269 de lucrări 

au notele modificate în defavoarea candidaţilor.  

Diferenţele mai mari de 1,5 puncte între nota iniţială şi nota obţinută la contestaţii înregistrate pentru 

judeţul de origine Brăila: 

Disciplina de examen Nr. de 

lucrări 

Diferenţa între nota 

iniţială şi cea finală 

Limba română (REAL) 6 1,6-2,25 

Fizică Teoretică 1 2,05 

Istorie 3 1,75-2,45 

    

După soluţionarea contestaţiilor procentul de promovabilitate a crescut: 

- pentru promoţia curentă de la 85,56 la 87,06% 

- pentru toate promoţiile de la 79,45% la 81,15% 

 

 

D. PROPUNERI PENTRU PERFECŢIONAREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII 

EXAMENULUI DE BACALAUREAT  

 

Numirea preşedinţilor de comisii pentru probele scrise exclusiv din rândul cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar. Unii preşedinţi de comisii din rândul cadrelor didactice universitare, ca 

urmare a programului încărcat, după finalizarea probelor scrise au plecat.  

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA LA BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 

2017 

 

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 funcţionale a sălilor de clasă din centrele de 

examen, în care se desfăşoară probele examenului de bacalaureat 

În perioada 23.05.2017 - 10.06.2017 inspectorii şcolari au efectuat un controlul tematic nr. 

6136/22.05.2017 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 au fost transmise inspectorului şcolar general adjunct, prof. Dan Mihai 

Gheorghiţă - 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 11 – 14 iulie 2017 iar candidaţii care au promovat examenul 

de corigenţă s-au înscris în data de 27.07.2017. 
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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 19 august 2017, au verificat 

dosarele candidaţilor. 

4. Arondarea elevilor pe Centre de Examen 

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.N. prin 

adresa nr. 802f/17.07.2017. 

 

 

1. Centre de examen Bacalaureat, sesiunea august  – septembrie 2017 

 

Nr. 

Crt

. 

Denumire

a 

unităţii 

şcolare 

centru de 

examen 

Şcoli 

arondate 

Filieră 

 

Profil Specializare Limba 

de                     

predar

e 

Nr. 

estimat 

de 

candida

ţi 

 

1. 

Centrul 

de 

examen 

Nr. 1 

Colegiul 

Tehnic 

„C. D. 

Neniţescu

” Brăila  

309 

candidaţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul 

Naţional 

“Nicolae 

Bălcescu” 

Brăila 

 

Teoretică - uman 

- real 

-matematică-

informatică 

-ştiinţe ale 

naturii 

-filologie 

-ştiinţe sociale 

Român

ă 
4 

Liceul 

Tehnologic 

„N. Titulescu”  

Însurăţei 

Teoretică 

Tehnologi

că 

- real 

- uman 

- tehnic 

-servicii 

 

-matematică-

informatică 

-filologie 

-textile 

-

electromecani

că 

-comert 

Român

ă 
70 

Colegiul 

Naţional “Gh. 

M. Murgoci” 

Brăila 

 

Teoretică - real -matematică-

informatică 

 

 

Român

ă 
1 

Colegiul 

Tehnic 

”Panait 

Istrati” Brăila 

Tehnologi

că 

-tehnic -tehnician 

mecatronist 

Român

ă 
25 
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Liceul 

Tehnologic 

”Grigore 

Moisil” Brăila 

Tehnologi

că 

 

-servicii 

 

-tehnician 

design mobilă 

şi amenajări 

interioare 

-tehnician în 

achiziţii şi 

contractări 

 

Român

ă 
26 

Liceul 

Tehnologic 

”N. Oncescu” 

Ianca 

Tehnologi

că 

-servicii 

 

-tehnician în 

activităţi de 

comerţ 

Român

ă 
16 

Colegiul 

Economic 

„Ion Ghica” 

Brăila 

Tehnologi

că 

- servicii -tehnician în 

turism 

-tehnician în 

gastronomie 

-tenhician în 

activităţi 

economice 

-tehnician în 

activităţi de 

comerţ 

Român

ă 
60 

Colegiul 

Tehnic 

„C. D. 

Neniţescu” 

Brăila 

Tehnologi

că 

-tehnic 

-resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

-tehnician 

ecologie, 

protecţia 

calităţii 

mediului 

-tehnician 

gastronomie 

-mecanic 

întreţinere şi 

reparaţii 

Român

ă 
30 

Liceul 

Tehnologic 

„C. 

Brâncoveanu” 

Brăila 

Tehnologi

că 

-tehnic -tehnician 

proiectant 

CAD 

Român

ă 
10 

Liceul 

Teoretic „C. 

Angelescu” 

Ianca 

Teoretică -real 

-uman 

-matematică-

informatică 

-ştiinţe ale 

naturii 

-filologie 

Român

ă 
12 

Colegiul 

Naţional „Ana 

Aslan” Brăila 

Teoretică - real -ştiinţe ale 

naturii 

Român

ă 
7 

Liceul de Arte 

“H. Darclée” 

Brăila 

Vocaţional

ă 

- artistic -muzică 

-arte plastice 

-arhitectură 

-teatru 

Român

ă 
17 

Liceul 

Tehnologic 

Tehnologi

că 

-resurse 

naturale 

-industrie 

alimentară 

Român

ă 
10 
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„Matei 

Basarab” 

Măxineni 

şi 

protecţia 

mediului 

 

 

Liceul 

Tehnologic 

„Gh. K. 

Constantinesc

u” Brăila 

 

 

Tehnologi

că 

 

 

 

 

 

-servicii 

-resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

 

-estetica şi 

igiena 

corpului 

omenesc 

-tehnician 

veterinar 

 

 

 

 

Român

ă 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Liceul  

Tehnologic 

Ucecom 

"Spiru 

Haret"Brăila 

Tehnologi

că 

 

-servicii 

 

-tehnician în 

activităţi 

economice 

 

Român

ă 
1 

 

2. 

Centrul 

de 

examen 

Nr. 2 

Liceul cu 

Program 

Sportiv 

Brăila 

Brăila 

 

316 

candidaţi 

 

 

 

 

 

Liceul 

Teoretic 

„Mihail 

Sebastian” 

Brăila 

Teoretică - real 

- uman 

-matematică-

informatică 

-ştiinţe ale 

naturii 

-filologie 

-ştiinţe sociale 

Român

ă 
60 

 

Liceul 

Teoretic 

“Panait 

Cerna” Brăila 

 

 

Teoretică 

 

- real 

-uman 

 

-matematică-

informatică 

-ştiinţe ale 

naturii 

-filologie 

-ştiinţe sociale 

 

Român

ă 

40 

Liceul 

Tehnologic 

„Anghel 

Saligny” 

Brăila 

Teoretică 

Tehnologi

că 

-real 

-tehnic 

-ştiinţe ale 

naturii 

-tehnician 

operator 

tehnică de 

calcul 

-tehnician 

mecatronis 

Român

ă 
35 

Colegiul 

Tehnic 

„Edmond 

Nicolau” 

Brăila 

Teoretică 

Tehnologi

că 

-tehnic 

-servicii 

-resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

 

-tehnician 

desenator 

pentru 

construcţii şi 

instalaţii 

-tehnician în 

turism 

-tehnician în 

gastronomie 

-tehnician în 

morărit, 

Român

ă 
55 
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panificaţie şi 

produse 

făinoase 

Liceul 

Teoretic 

“George 

Vâlsan” 

Făurei 

Teoretică 

Tehnologi

că 

- real 

- uman 

-tehnic 

-matematică-

informatică 

-filologie 

-mecanică 

Român

ă 
46 

Liceul 

Teoretic 

“Nicolae 

Iorga” Brăila 

Teoretică - real 

- uman 

-matematică-

informatică 

-ştiinţe ale 

naturii 

-filologie 

-ştiinţe sociale 

Român

ă 
13 

Liceul cu 

Program 

Sportiv Brăila 

Vocaţional

ă 

Teoretică 

-sportiv 

-uman 

-instructor 

sportiv 

-filologie 

Român

ă 
45 

Liceul 

Pedagogic 

“D. P. 

Perpessicius” 

Brăila 

Teoretică 

Vocaţional

ă 

-real 

-uman 

-

pedagogi

c 

-matematică-

informatică 

-ştiinţe ale 

naturii 

-filologie 

-ştiinţe sociale 

-învăţător - 

educatoare 

Român

ă 
22 

 

Arondarea elevilor pe centre de bacalaureat, pentru desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor 

lingvistice şi digitale au fost desfăşurate în Centre de evaluare a competenţelor lingvistice şi 

digitale, bacalaureat 2017, sesiunea august-septembrie 2017 în conformitate cu Ordinul 

M.E.N.C.S. privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2017, nr. 

5070/31.08.2016 şi Anexa 2 la Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi 

desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2011. 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. 

 

Centre  evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, sesiunea august-septembrie 2017 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 

desemnată Centru 

de Evaluare  

Unitaţi arondate 

Nr. total 

Candidaţi 

Proba A) 

Nr. total 

Candidaţi 

Proba C) 

Nr. total 

Candidaţi 

Proba D) 

1 Liceul cu Program 

Sportiv,  Brăila 

1.1. Liceul Teoretic ”Panait 

Cerna”,  Brăila 

53 53 54 
1.2. Colegiul Tehnic  

„ Edmond Nicolau”,  Brăila    

1.3  Liceul Teoretic „Nicolae 

Iorga”,  Brăila 
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5. Arondarea Centrelor de Examen pe Centre Zonale de Evaluare. Constituirea de comisii/ 

subcomisii aflate sub efectivul prevăzut de metodologii. 

 

Centrul Zonal de Evaluare 

Examenul de bacalaureat sesiunea august – septembrie 2017 

 

 

Nr.crt. 

 

Unitatea şcolară centru zonal 

de evaluare 

 

Limba de 

predare 

 

Numărul total de  

candidaţi 

 

 

1. 
Centrul zonal de evaluare nr. 1 -Liceul 

Tehnologic ”Grigore Moisil” Brăila 
Română 625 

 

 

 

 

1.4. Liceul Pedagogic „D. P. 

Perpessicius”,  Brăila 

2. Colegiul Tehnic  

„C. D. Neniţescu”, 

Brăila 

2.1. Colegiul Naţional 

”Gheorghe Munteanu 

Murgoci”,  Brăila 

45 45 47 

2.2. Liceul Tehnologic „Gh. 

K. Constantinescu”,  Brăila 

2.3. Colegiul Naţional 

„Nicolae  Bălcescu”,  Brăila 

2.4.  Colegiul Tehnic „ P. 

Istrati”,  Brăila 

2.5.  Liceul de Artă „H. 

Darclee” 

2.6. Liceul Tehnologic 

”Ucecom Spiru Haret”, 

Brăila 

2.7.  Liceul Tehnologic  „ 

A.Saligny”,  Brăila 

2.8.  Liceul Tehnologic  

„ Constantin Brâncoveanu” 

2.9. Liceul Tehnologic 

„Grigore Moisil”,  Brăila 

3 Liceul Tehnologic 

„N. Oncescu”, 

Ianca,  Brăila 

 

3.1.  Liceul Teoretic „G. 

Vâlsan ”, Făurei 

23 23 23 

3.2. Liceul Teoretic  

„Constantin Angelescu”, 

Ianca 

4. Liceul Tehnologic 

”Nicolae Titulescu 

” Însurăţei,  Brăila 

                         29 28 28 

5. Colegiul Economic  

„ Ion Ghica” Brăila 

5.1.  Liceul Teoretic „ M. 

Sebastian” 

65 65 65 



 

            

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                  DOMENIULFUNCŢIONAL CURRICULUM ŞI ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 

____________________________________________________________________________ 

46 

 

 

Centralizator 

Examenul de bacalaureat sesiunea august – septembrie 2017 

 

Număr 

total 

Centre de 

examen 

Număr 

subcomisii 

Număr total de unităţi de 

examen 

(centre de examen  + 

subcomisii) 

Număr 

centre 

zonale 

de evaluare 

Număr total 

Candidaţi / judeţ 

Serie curentă şi 

anterioară 

 

2 

 

- 

 

2 

 

1 

 

625 

 

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

Pentru examenul de certificare a competenţelor lingvistice şi digitale au fost înregistrate 2 solicitări 

de susţinre a probei D-competenţe digitale şi în ziua de 28.08.2017 la Liceul cu program Sportiv 

Brăila şi Colegiul Economic ”I. Ghica”, Solicitarea a fost aprobată de C.N.B. prin adresa nr. DGEMP 

-908f/18.08.2017. Pentru probele scrise a fost înregistrată o solicitare de aprobare pentru cazuri 

speciale. Ilie Gheorghe Cătălin, absolvent al Colegiului Tehnic ”Dimitrie Dima” a solicitat susţinerea 

examenului la domiciliu şi înscrierea în afara perioadei de înscrier. CNB a aprobat aceste solicitări 

prin adresele cu nr. nr. DGEMP -896f/17.08.2017 şi nr. DGEMP -869f/04.08.2017 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.  

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 judeţul 

Galaţi s-a realizat de către un delegat CJB însoţit de reprezentant M.E.N., monitor desemnat  conform 

adresei M. E.N. nr. 37454/16.08.2017. 

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. nr. 9298/18.08.2017. 

8. Asigurarea asistenţei medicale şi 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. 8315/18.07.2017. 

   

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. nr. 760/11.07.2017. 

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. cu nr. 8764/28.07.2017, 

corelat cu calendarul şi metodologia de bacalaureat. 

Comisiei Judeţene de Bacalaureat a desemnat persoanele de contact care vor face parte din comisiile 

de bacalaureat, din centrele de examen şi centrele zonale de evaluare, conform Anexei 2 la Ordinul 

MECTS nr. 4799/2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat Naţional 

2011, art. art. 29 alin. 3 după cum urmează:  

Centrul de examen nr. 1 – Colegiul Tehnic ”C. D. Neniţescu” Brăila – informatician Costache 

Tatiana 

Centrul de examen nr. 2 – Liceul cu Program Sportiv Brăila – informatician Nazâru Mitică 

Centrul zonal de evaluare – Liceul Tehnologic ” Grigore Moisil” Brăila – informaticieni Buţea 

Aurel Laurenţiu şi Mircioi Sorin 
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Prin decizia nr. 838 din 20 august 2017 au fost numiţi preşedinţii şi vicepreşedinţii ai centrelor de 

bacalaureat: 

 

CENTRUL DE EXAMEN  NR. 1 COLEGIUL TEHNIC  „C. D. NENIŢESCU” BRĂILA 

PREŞEDINTE: CONF. UNIV. BĂLAN  OVIDIU – UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

”GHORGHE ASACHI”  IAŞI  
VICEPREŞEDINTE: PROF. BOIANGIU DORINA– ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI 

VITEAZUL”BRĂILA 

CENTRUL DE EXAMEN  NR. 2 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, BRĂILA 

PREŞEDINTE: PROF.  ROTARU CĂTĂLINA- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL 

ANDREI", BRĂILA 

VICEPREŞEDINTE: PROF. MITREA MARIETA– LICEUL TEHNOLOGIC ”GRIGORE 

MOISIL” BRĂILA 

CENTRUL ZONAL DE EVALUARE   LICEUL TEHNOLOGIC „ GRIGORE MOISIL” 

BRĂILA 

PREŞEDINTE: PROF. MIHALCEA ONELA– ŞCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA – 

GĂISEANCA, BRĂILA 

VICEPREŞEDINTE: PROF. MĂCIUCĂ FELICIA– LICEUL TEORETIC ,, CONSTANTIN 

ANGELESCU'', IANCA 

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

Instruirea membrilor de comisii, vicepreşedinţilor a fost realizată în şedinţa organizată după 

constituirea comisiilor prin tragere la sorţi, conform procesului verbal din 19 augusust 2017. 

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. 

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. Înregistrarea situaţiilor statistice zilnice şi raportarea către M.E.N. 

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

aplicaţia de bacalaureat. 

14. 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 sunt generate 

din aplicaţia de bacalaureat. 

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

anii anteriori 

Comisia Judeţenă de Bacalaureat a aprobat cu nr. 9114/09.08.2017 listele primite de la unităţile 

şcolare cu cadre didactice  care doresc să se implice în examenul de bacalaureat ca evaluatori, membri 

în comisii, asistenţi sau vicepreşedinţi.   

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.  
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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; 

- în perioada 23.05.2017 - 10.06.2017 inspectorii şcolari au efectuat un control tematic nr. 

6136/22.05.2017 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 scrise s-a monitorizat activitatea în centre  membrii comisiei 

judeţene conform fişei de monitorizare nr. 9309/18.08.2017  

- 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 MEN, 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 Tehnic „C. D. Neniţescu” nr. 9298/18.08.2017;  

- pe perioada desfăşurării probelor scrise membrii comisiei judeţene de bacalaureat şi 

reprezentantul M.E.N au monitorizat activitatea în centrele de examen şi de evaluare. 

- pe perioada desfăşurării probelor scrise reprezentantul M.E.N. 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.  

 

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 

cu durata de 3 ani, absolventii liceelor tehnologice si absolventii învătământului postliceal, conform 

legislaţiei 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; 
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- Anexa la OMEN nr. 4435/29.08.2014 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu 

durata de 3 ani; 

Examenele de certificare s-au desfăşurat în cele 7 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 2016 – 2017, aprobat prin OMENCS nr. 

5078/31.08.2016. 

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 

Examenele s-au susţinut în cele două sesiuni, în luna mai pentru stagiile de pregătire practică şi în 

luna iulie pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în cele 7 centre de examen din mediul 

urban, la care au participat 246  candidaţi, procentul de promovabilitate fiind de 100%. Pentru elevii 

corigenţi se va organiza o sesiune de examen în septembrie 2017. 

Examenele de certificare nivel 4 

Examenul s-a susţinut în sesiunea din luna iunie, în cele 8 centre de examen din mediul urban, în care 

au participat 443 candidaţi, procentul de promovabilitate fiind de 100%. Pentru elevii corigenţi se va 

organiza o sesiune de examen în septembrie 2017. 

Examenele de certificare nivel 5 

Examenele s-au susţinut în cele trei sesiuni, în lunile februarie, iulie şi august, în cele 8 centre de 

examen, în care au  participat 628, 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 2015- 2016 

 

N
rc

rt
 

U
n

it
a
te

a
 

S
c
o

la
ra

 

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 

C. N.              
"N. 

Bălces
cu" 

6
0 

2
7 

2 8 
5
9 

2
7 

2 8 1 0 0 0 
5
9 

2
7 

2 8 0 0 0 0 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 

2 

C. N.                    
"Gh. M. 
Murgoc

i" 

2
8 

4
0 

9 8 
2
8 

4
0 

9 8 0 0 0 0 
2
8 

4
0 

9 8 0 0 0 0 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 

3 
L. T. 
"N. 

Iorga" 

2
6 

2
2 

0 0 
2
6 

2
2 

0 0 0 0 0 0 
2
6 

2
2 

0 0 0 0 0 0 
100

% 
100

% 
- - 

4 
L. T.                      

"Panait 
Cerna" 

3
4 

7 0 0 
3
4 

7 0 0 0 0 0 0 
3
4 

7 0 0 0 0 0 0 
100

% 
100

% 
- - 

5 

L. T. 
"G. 
Vâlsan
" 
Făurei 

1
0 

1
0 

0 0 
1
0 

1
0 

0 0 0 0 0 0 
1
0 

1
0 

0 0 0 0 0 0 
100

% 
100

% 
- - 

6 

L. T.          
"C. 

Angele
scu" 
Ianca 

4 7 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 
100

% 
100

% 
- - 
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Total 

1
6

2
 

1
1

3
 

1
1

 

1
6

 

1
6

1
 

1
1

3
 

1
1

 

1
6

 

1
 

0
 

0
 

0
 

1
6

1
 

1
1

3
 

1
1

 

1
6

 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

  Total 
Genera

l 

302 301 1 301 0 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 

 

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. 
 

 

V. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 

 

V.1 Inspecţii Şcolare Generale 

 

În anul şcolar 2016-2017 s-au efectuat inspecţii şcolare generale la următoarele unităţi şcolare: 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învăţământ Perioada Coordonator Calificativ 

final 

1 Liceul Teoretic „N. Iorga” 

Brăila 

31.10.2016-

18.11.2016 

prof. Turcu 

Daniela – 

inspector şcolar 

general adjunct  

Bine 

2 Şcoala Gimnazială „Sf. 

Andrei” Brăila 

 

31.10.2016-

18.11.2016 

prof. Ecaterina 

Bonciu, inspector 

şcolar pentru 

învăţământ primar 

Bine 

3 Grădiniţa cu program 

prelungit nr. 47, Brăila 

 

31.10.2016-

18.11.2016 

Prof. Istrate 

Camelia – 

inspector şcolar 

pentru 

management 

instituţional 

Bine 

4 Şcoala Gimnazială Romanu, 

judeţul Brăila 

07.11.2016 -

11.11.2016 

Prof. Georgiana 

Troia – inspector 

şcolar pentru 

limba şi literatura 

română 

Bine 

5 Grădiniţa cu program 

prelungit nr. 6, Brăila 

 

27.02.2017 – 

24.03. 2017 

Prof. Istrate 

Camelia – 

inspector şcolar 

pentru 

management 

instituţional 

Bine 

6 Colegiul Tehnic “Edmond 

Nicolau” Braila 

 

27.02.2017 – 

24.03. 2017 

Prof. Nicolae 

Catalin Stanica, 

inspector şcolar 

Bine 

7 Şcoala Gimnazială „G. 

Cosbuc” Brăila 

27.02.2017 – 

24.03. 2017 

Prof. dr. Stroe 

Aurelia – 

inspector scolar 

Bine 
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pentru dezvoltarea 

resurselor umane 

8 Şcoala Gimnazială Unirea, 

judeţul Brăila 

06.03.2017 – 

31.03.2017 

Prof. Istrate 

Camelia – 

inspector şcolar 

pentru 

management 

instituţional 

Bine 

 

În urma desfăşurării inspecţiilor şcolare generale, s-au formulat următoarele aprecieri: 

 

1.Denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar: Liceul Teoretic „N. Iorga” Brăila 

2. Perioada inspecţiei: 31.10.2016-18.11.2016 

3. Echipa de inspecţie:  

prof. Turcu Daniela – inspector şcolar general adjunct  

prof. Constantinescu Mariana  – inspector şcolar  

prof. Babeş Marian – inspector şcolar  

prof. Mortu Monica – inspector şcolar  

prof. Ion Aurelia – inspector şcolar 

 

Unitate

a 

şcolară 

Domenii Nr. cadre 

didactice 

inspectat

e 

Nr. cadre 

didactice 

care au 

efectuat 

inspecţii 

(inspector

, 

metodişti) 

Concluzii 

Puncte tari Puncte slabe 

Nivel 

Liceal 

Liceul 

Teoretic 

”N. 

Iorga” 

Brăila 

  

a)Managementul 

şcolar, 

managementul 

asigurării calităţii, 

dezvoltarea 

instituţională, 

eficienţa atragerii 

şi folosirii 

resurselor 

(umane, 

financiare, 

materiale şi 

informaţionale), 

respectarea 

legislaţiei în 

vigoare şi a 

regulamentelor. 

b)Modul de 

aplicare a 

curriculumului 

naţional, 

dezvoltarea şi 

aplicarea 

curriculumului la 

66 

 

 

 

 

 

 

 

14 

inspectori 

ISJ 

30 

profesori 

metodişti 

1.Promovabilitate

a  peste media 

naţională la 

examenele 

naţionale de 

bacalaureat şi 

evaluare 

naţională; 

 

2. Diversitatea 

ofertei 

corriculum-ului la 

decizia şcolii; 

 

3.Parteneriate şi 

proiecte 

educaţionale 

viabile la nivel 

judeţean, 

interjudeţean, 

naţional; 

 

4.Bază materială 

bună, cu tendinţe 

1.Conservatorismu

l unora  privind 

aplicarea 

metodelor 

tradiţionale în 

defavoarea   celor 

activ-participative; 

 

2.Lipsa 

competenţelor în 

utilizarea 

tehnologiei de 

ultimă generaţie; 

 

3. Aplicarea 

distorsionată a 

unor măsuri 

legislative menite 

să asigure 

performanţa în 

actul didactic; 
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decizia şcolii/ în 

dezvoltare locală 

şi calitatea 

activităţilor 

extracurriculare 

realizate de 

personalul 

didactic şi unele 

categorii de 

personal didactic 

auxiliar. 

c)Activitatea 

personalului 

didactic 

(proiectare, 

predare-învăţare, 

evaluare, 

reglare/remediere

, diferenţiere a 

demersului 

educaţional). 

d)Nivelul 

performanţelor 

realizate de elevi 

în învăţare 

raportat la 

standardele 

educaţionale 

naţionale 

(curriculare şi de 

evaluare). 

e)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 

de îmbunătăţire 

permanentă; 

 

5. Management 

performant la 

nivelul unităţilor 

şcolare; 

 

6. Ponderea mare 

a personalui 

didactic titular; 

 

7.  Interesul ridicat 

a personalului 

didactic   pentru 

perfecţionare 

continuă; 

 

8.  Obţinerea de 

rezultate deosebite 

în anii anteriori de 

către elevii  

judeţului Brăila la 

concursuri şi 

olimpiade –faze 

judeţene, 

naţionale, şi 

internaţionale; 

 

9. Asistenţă 

psihopedagogică 

reală şi continuă. 

 

3.Resurse 

materiale 

insuficiente; 

 

4. Disponibilitate 

redusă din partea 

familiilor elevilor 

în a se implica în 

viaţa şcolii; 
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egalităţii de 

şanse.  

f)Relaţiile unităţii 

de învăţământ cu 

părinţii şi cu 

comunitatea 

locală. 

g)Atitudinea 

elevilor faţă de 

educaţia pe care 

le-o furnizează 

unitatea de 

învăţământ. 

 

Şcoala Gimnazială Romanu, judeţul Brăila 

 Perioada inspecţiei: 7-11.11.2016 

Coordonatorul echipei de inspecţie: Prof. Georgiana Troia – inspector şcolar pentru limba şi 

literatura română 

 

Unitatea 

şcolară 

Domenii Nr. cadre 

didactice 

inspectate 

Nr. cadre 

didactice 

care au 

efectuat 

inspecţii 

(inspector, 

metodişti) 

Concluzii 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 Nivel 

primar şi 

gimnazial 

Şcoala 

Generală  

Romanu 

 

Nivel 

preşcolar 

 Grădiniţa 

Romanu  

a)Managementul 

şcolar, 

managementul 

asigurării calităţii, 

dezvoltarea 

instituţională, 

eficienţa atragerii 

şi folosirii 

resurselor 

(umane, 

financiare, 

materiale şi 

informaţionale), 

respectarea 

legislaţiei în 

vigoare şi a 

regulamentelor. 

b)Modul de 

aplicare a 

curriculumului 

naţional, 

dezvoltarea şi 

aplicarea 

curriculumului la 

decizia şcolii/ în 

dezvoltare locală 

30 
 

 

5:primar  

23:gimnazial 

2: preşcolar 

 

 

 

 

9 

inspectori 

ISJ 

8 profesori 

metodişti 

1.Promovabilitatea 

de 100% la 

examenul de 

Evaluare 

Naţională  

2. Corriculumul la 

decizia şcolii este 

diversificat, ales în 

funcţie de 

ineresele elevilor 

şi adaptat la 

specificul şcolii şi 

al comunităţii; 

 

3.Diversitatea 

parteneriatelor şi 

proiectelor 

educaţionale, 

derulate atât la 

nivel local, 

judeţean, national 

şi internaţional; 

 

4. Actualizarea 

fondului de carte 

şcolară; 

1. Aplicarea 

superficială, în 

unele cazuri, a 

metodelor activ-

participative; 

 

2. Utilizarea în 

mod 

adecvat a 

metodelor activ 

participative 

adaptate la 

particularităţile de 

vârstă ale elevilor 

pentru a le stimula 

creativitatea, mai 

ales 

în cazul celor din 

învăţământul 

preşcolar; 

 

3. O atenţie 

deosebită acordată 

activităţii 

diferentiate. 
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şi calitatea 

activităţilor 

extracurriculare 

realizate de 

personalul 

didactic şi unele 

categorii de 

personal didactic 

auxiliar. 

c)Activitatea 

personalului 

didactic 

(proiectare, 

predare-învăţare, 

evaluare, 

reglare/remediere, 

diferenţiere a 

demersului 

educaţional). 

d)Nivelul 

performanţelor 

realizate de elevi 

în învăţare 

raportat la 

standardele 

educaţionale 

naţionale 

(curriculare şi de 

evaluare). 

e)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.  

f)Relaţiile unităţii 

de învăţământ cu 

 

5. Bază materială 

bună, cu tendinţe 

de îmbunătăţire 

permanentă; 

 

6. Ponderea mare 

a personalui 

didactic titular; 

 

7.  Interesul ridicat 

al personalului 

didactic   pentru 

perfecţionare 

continuă; 

 

8.  Obţinerea unor 

rezultate deosebite 

la concursuri şi 

olimpiade –faze 

judeţene şi chiar 

naţionale,  

 

9. Derularea orelor 

de pregătire 

suplimentară 

pentru examenul 

de Evaluare 

Naţională 

4. Expunerea 

rezultatelor 

activităţilor 

şcolare şi 

extraşcolare ale 

elevilor în şcoală; 

 

 

5. Disponibilitate 

redusă din partea 

familiilor elevilor 

în a se implica în 

viaţa şcolii; 
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părinţii şi cu 

comunitatea 

locală. 

g)Atitudinea 

elevilor faţă de 

educaţia pe care 

le-o furnizează 

unitatea de 

învăţământ. 

 

1.Denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar:  

Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei” Brăila 

Coordonatorul echipei de inspecţie: prof. Ecaterina Bonciu, inspector şcolar pentru 

învăţământ primar 

 

4. Constatări/ Aprecieri şi recomandări pentru fiecare arie tematică / domeniu: 

Nr. 

crt. 

Aria tematică/ 

Domeniul  

şi calificativul 

acordat 

Constatări/Aprecieri Recomandări 

1 2 3 4 

1. 

Managementul 

şcolar,  

managementul 

asigurării 

calităţii, 

dezvoltarea 

instituţională, 

eficienţa atragerii 

şi folosirii 

resurselor  

(umane, 

financiare, 

materiale şi 

informaţionale), 

respectarea 

legislaţiei în 

vigoare şi a 

regulamentelor 

 

Calificativ:  

BINE 

1. Direcţia de dezvoltare a instituţiei de 

educaţie este bine stabilită? 

Unitatea şcolară are un proiect de dezvoltare 

instituţională realizat pentru o perioadă de 5 ani, 

respectiv pentru perioada 2016 – 2021, întocmit în 

conformitate cu standardele de proiectare în vigoare. 

La baza întocmirii proiectului de dezvoltare 

instituţională, a stat legislaţia naţională şi europeană 

în vigoare, dar s-a ţinut cont şi de specificul geografic 

şi local. 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL 

ANDREI BRĂILA  îşi propune să creeze un climat 

de instruire şi de educaţie adecvat formării 

aptitudinilor şi competenţelor de bază pentru fiecare 

copil, în funcţie de posibilităţile, interesele, 

aspiraţiile sale pentru a se integra într-o societate 

competitivă, dinamică care depăşeşte graniţele ţării 

şi pentru fiecare profesor să atingă excelenţa în 

cariera didactică.  

La nivelul unităţii şcolare există dovezi din care 

rezultă următoarele: 

 - o parte a personalului didactic a fost implicat în 

realizarea proiectului de dezvoltare instituţională a 

unităţii; 

-majoritatea factorilor interesaţi cunosc obiectivele şi 

măsurile propuse prin Proiectul de Dezvoltare 

Instituţională.  

Ţintele strategice  propuse în proiectul de 

dezvoltare pe termen mediu au rolul de a realiza 

Creşterea 

performanţelor 

elevilor. Elaborarea 

unui  Plan de 

îmbunătăţire a 

rezultatelor la 

olimpiadele şi 

concursurile şcolare. 

 

Completarea 

Raportului de analiză 

a activităţii din anul 

şcolar 2015-2016 cu 

măsuri concrete de 

ameliorare a 

disfuncţiilor 

constatate. 
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obiectivele şi politicile prioritare ale Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice: 

-    Creşterea calităţii actului educaţional; 

- Asigurarea pregătirii resurselor umane prin 

învăţământul preuniversitar şi prin învăţarea 

permanentă; 

- Dezvoltarea personală a elevilor din perspectiva 

învăţării permanente; 

- Dezvoltarea coeziunii sociale . 

Directorul unităţii de învăţământ este preocupat de 

dinamizarea managementului şcolar la toate 

nivelurile organizaţiei. 

La începutul anului şcolar, au fost  emise deciziile 

pentru organizarea unităţii şcolare pe compartimente, 

comisii cu caracter permanent şi temporar, de 

constituire a  consiliului de administraţie, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

Dintre documentele  de la nivelul conducerii 

unităţii şcolare au fost verificate: Planul Managerial, 

Planul de dezvoltare instituţională, Planul 

operaţional, Regulamentul de Ordine Interioară, 

Raportul de analiză a activităţii desfăşurate în unitatea 

de învăţământ în anul şcolar 2015-2016, Organigrama 

şcolii, încadrarea pentru anul şcolar 2016-2017, 

documentele Consiliului Profesoral/ de Administraţie 

(tematica şi graficul şedinţelor, materiale prezentate 

cf. tematicii, componenţa consiliului de administraţie 

şi repartizarea pe sarcini, raportul directorului 

prezentat în CA).  

Planurile manageriale ale structurilor de la 

diferite niveluri conţin obiective specifice. 

Directorul îşi exercită funcţia de îndrumare şi 

control prin asistenţe la lecţii, conform unei 

planificări semestriale, fişele de asistenţe sunt 

completate, cuprind aprecieri, recomandări. 

Au fost prezentate fişele posturilor pentru 

personalul angajat şi fişele de evaluare pentru 

personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, 

fişe aprobate în Consiliul de Administraţie al unităţii. 

Calificativele acordate cadrelor didactice sunt 

discutate în Consiliul profesoral şi  sunt aprobate în 

Consiliul de Administraţie. În  procesele  verbale se 

regăsesc punctajele aferente calificativelor acordate 

cadrelor didactice. 

2. Sunt elaborate politicile şi procedurile astfel 

încât instituţia de educaţie să-şi atingă scopurile? 

Unitatea şcolară îşi stabileşte propriile politici şi 

proceduri, directorul manifestă interes sporit în ceea 

ce priveşte dezvoltarea unităţii şcolare şi implică 

Consiliul de Administraţie în luarea deciziilor. 

Directorul se interesează de trasarea şi 

menţinerea unei direcţii bune de dezvoltare, 
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cooperează în mod eficient cu consiliul de 

administraţie, cu autorităţile locale, cu personalul 

didactic, acceptând un dialog constructiv. 

Echipa managerială manifestă preocupare pentru 

dezvoltarea Sistemului de control managerial intern, 

corelat cu standardele privind Asigurarea calităţii în 

educaţie. Procedurile elaborate sunt cunoscute, dar nu 

sunt întotdeauna aplicate la nivelul tuturor 

compartimentelor din unitatea şcolară.  

Procedurile sunt corect formulate, semnate, 

înregistrate. 

Dosarul CEAC este complet, în concordanţă cu 

Manualul calităţii.  

3. Sunt folosite eficient resursele instituţiei de 

educaţie( bani, personal, materiale, echipamente)? 

Conducerea şcolii este preocupată de 

eficientizarea folosirii resurselor unităţii de 

învăţământ. 

Astfel, în perioada 08.2014 – 12.2015 s-a 

derulat proiectul de Reabilitare clădire Şcoala cu 

clasele I-VIII ”Sfântul Andrei” POR 2007-2013, Axa 

prioritară 3 – îmbunătăţirea infrastructurii sociale;  

Domeniul de intervenţie 3.4. reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă- 

SMIS-13323 – în valoare de 2.555.711,02 lei: prin 

care a fost reabilitat complet clădirea, s-a mansardat 

clădirea cu etaj uşor, s-au înlocuit instalaţiile 

electrice, termice, sanitare, au fost dotate cu 

echipamente didactice laboratorele TIC, fonic, fizică-

chimie, biologie. 

Şcoala mai dispune de: 

* 12 săli de clasă pentru învăţământul primar 

* 7 cabinete – limbă română/ ed. muzicală, limbi 

străine; de matematică/ ed. plastică; istorie, 

geografie, religie 

* 4 laboratoare: TIC (30 staţii, videoproiector), 

fizică-chimie, biologie (laptop, videoproiector, 

copiator), fonic (sistem fonic, calculator, 

videoproiector, tablă interactivă) 

* 2 laptop, 4 videoproiectoare mobile – pt. utilizare 

în clase 

* cabinet de consiliere şi sprijin pentru elevii cu CES 

* bibliotecă cu sală de lectură  

Spaţiile  de învăţământ sunt foarte bine 

întreţinute. şcoala deţine autorizaţie sanitară de 

funcţionare. 

Încadrarea cu personal didactic în anul şcolar 

2016-2017 cuprinde 29 cadre didactice calificate la un 

număr de 477 elevi din 21 de clase– 23 elevi pe clasă.  
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Unitatea şcolară are sisteme şi proceduri de 

monitorizare şi evaluare a modului în care se 

desfăşoară activitatea compartimentelor. 

Întreaga activitate şcolară şi extraşcolară este 

atent monitorizată de director; rapoartele de activitate  

reflectă analiza foarte atentă a evoluţiei rezultatelor 

elevilor la evaluările din clasele II, IV, VI şi a VIII-a, 

comparativ cu anii şcolari trecuţi, cu media locală şi 

naţională. Rapoartele sunt evaluative şi nu conţin 

planuri de îmbunătăţire a activităţilor. 

Rezultatele elevilor la Evaluările naţionale 

raportate la numărul elevilor înscrişi se situează peste 

media judeţeană (promovabilitate 100% în ultimii 4 

ani şcolari; rezultatele sunt raportate la numărul 

elevilor înscrişi la Evaluarea Naţională, nu la numărul 

elevilor înscrişi în clasa a VIII-a).  

4. Are unitatea şcolară  reglementări şi proceduri 

adecvate pentru protecţia copilului? 

 Unitatea de învăţământ  are încheiate acorduri de 

parteneriat cu instituţii cu rol educativ în comunitate 

(poliţia de proximitate, biserica, alte şcoli etc). 

Dosarul CEAC conţine proceduri pentru 

desfăşurarea optimă a activităţilor pe compartimente 

(Procedură privind organizarea consiliului consultativ 

al părinţilor, Procedură privind evaluarea formativă a 

rezultatelor învăţării, Procedură privind observarea 

activităţilor de predare evaluare, etc.). 

5. Are unitatea şcolară reglementări şi proceduri 

adecvate pentru protecţia muncii? 

Personalul didactic, nedidactic şi auxiliar 

cunoaşte măsurile care se iau în caz de situaţii de  

urgenţă. 

Directorul unităţii confirmă că angajaţii sunt 

instruiţi şi semnează periodic fişele de instruire şi 

cunosc normele de protecţie a muncii. 

Unitatea are sisteme şi proceduri de monitorizare 

şi evaluare a modului în care sunt respectate cerinţele 

legale, în special cele ce privesc protecţia muncii. 

Aceste aspecte sunt în atenţia conducerii unităţii, care 

le analizează şi le revizuieşte.  

Legile şi regulamentele sunt expuse în locuri 

vizibile. 

Unitatea şcolară nu dispune de spaţii de cazare şi 

masă. 

 6. Respectarea legislaţiei în vigoare privind 

completarea şi gestionarea documentelor de 

evidenţă şcolară şi a actelor de studii. 

Cataloagele de prezenţă zilnică din anul şcolar 

2016-2017 sunt corect/ integral completate. 

Transferurile elevilor sunt înregistrate, dar nu 

sunt aprobate de către Consiliul de administraţie al 

unităţii şcolare. 
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Încadrarea personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic, respectiv muncitor pensionar, este realizat 

doar prin decizia consiliului de administraţie. 

Pentru postul de bibliotecar, este încadrat la 

cumul de funcţii, profesorul de Limba română din 

unitatea de învăţământ. 

Există registru de evidenţă  al deciziilor/ decizii 

emise de conducerea şcolii, corect completat. 

2. 

Modul de aplicare 

a curriculum-ului 

naţional, 

dezvoltarea şi 

aplicarea 

curriculum-ului la 

decizia şcolii / în 

dezvoltare locală 

şi calitatea 

activităţilor 

extracurriculare 

realizate de 

personalul 

didactic şi unele 

categorii de 

personal didactic 

auxiliar 

Calificativ: 

BINE  

 

 

 

 

 

 

Este curriculumul unităţii în concordanţă cu cel 

naţional ? 

   Din studierea schemelor orare, ale documentelor de 

încadrare şi din confruntarea acestora cu planurile 

cadru în vigoare rezultă că se respectă criteriile 

impuse de ordinele de ministru, care conţin prevederi 

referitoare la relaţia dintre disciplinele de trunchi 

comun (disciplinele obligatorii) şi disciplinele din 

cadrul curriculumului în dezvoltare locală .  

   Curriculum la decizia şcolii a fost stabilit după 

consultarea părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice.  

   Oferta opţională este diversificată, încearcă să 

acopere aspiraţiile şi dorinţa de dezvoltare a peste 

75% din elevi, C.D.Ş. se realizează pe grupe/ clase, 

sunt vizate de I.Ş.J. 

CDŞ-urilor  are în componenţă următoarele 

discipline:  

- învăţământ primar – „Scriem corect 

româneşte”, „Matematică distractivă”,  

„Bunele maniere”, „Călătorie în lumea 

basmelor ”, „Micul actor”.  

- învăţământ gimnazial - TIC, ”Om. Sănătate. 

Protecţia consumatorului”, „Paşi spre 

performanţă”, „Matematică aplicată în 

ştiinţele naturii”. 

    La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează 

următoarele comisii metodice:  

1.Comisia metodică a învăţătorilor; 

2. Limbă şi comunicare; 

3. Matematică, Ştiinţe, Ed. Tehnologică, Ed. Fizică;  

4. Om şi societate, Arte; 

5. Comisia diriginţilor 

6. Comisia pentru programe şi proiecte educative.  

Este planificarea curriculumului bine structurată şi 

eficace? 

     Proiectarea C.D.Ş. se realizează pornind de la 

nevoile identificate şi de la politicile naţionale, 

judeţene şi locale. 

     Proiectarea curriculară ia în considerare achiziţiile 

anterioare de învăţare ale educabililor. Se menţine 

cursul opţional – de limbă portugheză derulat iniţial 

în parteneriat cu voluntari vorbitori nativi 

-armonizarea 

programelor 

manageriale a 

comisiilor metodice 

cu programul 

managerial al unităţii 

şcolare şi cu 

prevederile 

normative actuale;  

-realizarea unui 

Sistemul de Control 

Mangerial Intern 

-planificarea şi 

realizarea 

activităţilor de 

formare prin 

comisiile metodice în 

acord cu nevoile de 

perfecţionare ale 

cadrelor didactice;  

-formarea 

/perfecţionarea unor 

cadre didactice 

pentru utilizarea 

curentă a tehnologiei 

informatice în 

procesul de instruire 

- centrarea 

demersului didactic 

pe educabil şi 

utilizarea eficientă a 

metodelor active 

-orientarea şi 

optimizarea învăţării 

realizată pe baza 

evaluării obiective a 

rezultatelor şcolare şi  

îmbunătăţirea 

performanţelor 

elevilor; 

-identificarea 

elevilor capabili de 

performanţe şcolare  
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     Proiectarea curriculară asigură dezvoltarea laturii 

aplicative, practice, a competenţelor dezvoltate. 

     Pentru selectarea şi utilizarea manualelor şi 

celelalte auxiliare curriculare s-a implementat la 

nivelul unităţii de învăţământ  procedura nr 71. 

Scopul acestei proceduri este de a selecta şi utiliza 

manualele şi celelalte auxiliare curriculare în  funcţie 

de specificul unităţii şcolare şi de achiziţiile 

anterioare de învăţare ale educabililor. 

     Activităţile de predare, învăţare şi evaluare sunt 

proiectate în echipă la nivelul catedrelor, al ariilor 

curriculare. 

     Cadrele didactice: 

-utilizează, în mod sistematic, fişe de înregistrare a 

progresului achiziţiilor elevilor în activitatea teoretică 

şi practică; 

-proiectează activităţile pentru fiecare clasă, 

considerând nivelul şi particularităţile fiecărui 

colectiv de elevi; 

-proiectează strategii didactice corelate cu stilurile 

individuale de învăţare ale elevilor; 

-proiectează curriculumul prin adecvarea strategiilor 

de învăţare la învăţarea individuală centrată pe elev, 

învăţarea prin activităţi practice şi învăţarea în diferite 

contexte; 

-proiectează instrumente de lucru (fişe de evaluare a 

riscului de abandon şcolar), în scopul stabilirii şi 

menţinerii de relaţii de lucru şi comunicare eficientă 

cu elevii, cu alte cadre didactice, cu alţi membri ai 

personalului şcolii şi ai echipei de conducere; 

 -selectează auxiliarele didactice relevante 

Sunt testele şi evaluările în concordanţă cu 

curriculumul instituţiei de educaţie şi sunt ele 

folosite pentru a înlesni planificarea 

curriculumului? 

    Discuţia cu responsabilul CEAC, profesor  Lasac 

Aurora, arată că testele de evaluare iniţială, aplicate 

în primele două săptămâni, pentru înregistrarea 

nivelului de pregătire al elevilor, reflectă achiziţiile 

anterioare ale copiilor şi constituie reperul major 

pentru proiectarea didactică, din anul şcolar curent; 

      Cadrele didactice realizează anual evaluări iniţiale 

la fiecare clasă şi disciplină, prelucrează informaţiile 

obţinute, le valorifică în activitatea didactică;  

      Cadrele didactice utilizează achiziţiile anterioare 

ale elevilor, în activităţile curriculare şi 

extracurriculare. 

      Cadrele didactice dezvoltă capacitatea elevilor de 

a învăţa din experienţă şi din practică. 

      Cadrele didactice răspund la cererile  

elevilor sau ale părinţilor privind acordarea de sprijin 

individual în învăţare. 

şi pregătirea acestora 

în vederea 

participării la 

concursurile şcolare 

judeţene şi naţionale. 

- dezvoltarea 

competenţelor 

antreprenoriale, 

preocupare sporită 

pentru cercetarea şi 

colectarea datelor 

referitoare la piaţa 

muncii, la nivel local 

şi regional. 

- preocupare spre  

schimbare- centrarea 

actului educaţional 

pe beneficiar, 

modernizarea 

lecţiilor şi 

informatizarea 

învăţământului 
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      Auxiliarele curriculare şi mijloacele de 

învăţământ existente sunt utilizate sistematic în 

procesul de învăţământ. 

     Orarul şcolii respectă recomandările de igienă 

şcolară, privind echilibrul între activitatea şcolară a 

elevului şi celelalte tipuri de activităţi specifice 

vârstei. 

      Şcoala realizează un învăţământ incluziv, prin 

realizarea colectivelor de elevi în funcţie de limbile 

străine studiate şi de  provenienţa elevilor: seria 

curentă sau repetenţi.  

 Elevii cu CES beneficiază de ore de pregătire 

suplimentară sub asistenţa unui învăţător de sprijin, 

de curriculum adaptat şi de burse pentru 

frecventarea cursurilor. 

      Şcoala asigură respectarea drepturilor şi 

îndatoririlor cadrelor didactice şi ale elevilor în cadrul 

proceselor de predare, învăţare şi evaluare. 

       Din studierea portofoliilor elevilor se remarcă 

următoarele: 

-modalităţile frecvente de evaluare a elevilor sunt 

referatul şi testele grilă; 

-temele şi sarcinile de lucru solicită rezolvări cu 

referire la contexte anterioare de învăţare; 

-cadrele didactice valorifică periodic tema pentru 

acasă, pentru a oferi feedback, în predare sau în 

evaluare; 

-este puţin dezvoltată capacitatea şi obişnuinţa de 

autoevaluare la elevi; 

-mijloacele de învăţământ existente sunt utilizate 

sistematic în procesul de învăţământ (tabla, planşe, 

materiale didactice, fişe de lucru, culegere de texte, 

vocabularul limbii române, culegere de probleme, 

etc.); 

-cadrele didactice pun la dispoziţia elevilor fişe de 

documentare, pentru a-i determina pe elevi să se 

documenteze şi a învăţa să înveţe. 

În urma asistenţelor la lecţii s-a constatat că se 

realizează aplicarea strategiilor de învăţare centrate 

pe elev. Sunt utilizate strategii bazate pe lucrul în 

echipă sau individual, în timpul lecţiilor. De 

asemenea, timpul alocat evaluării competenţelor 

achiziţionate anterior este insuficient şi nu asigură o 

bună consolidare a acestora. 

 

Are instituţia de învăţământ o ofertă de activităţi, 

proiecte sau programe extracurriculare adecvate 

nevoilor propriilor elevi? 

În documentele de analiză există referiri cu 

privire la: 

-desfăşurarea activităţilor extraşcolare cu caracter 

interdisciplinar; 
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- baza logistică pentru desfăşurarea procesului de 

instruire şi educaţie cu finanţare de la buget/ 

extrabugetare;  

-elaborarea şi respectarea unor grafice de utilizare a 

cabinetelor  şi laboratoarelor. 

         S-au desfăşurat diverse activităţi diverse de 

adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii 

clasei, educaţie si dezvoltarea simţului civic, 

ecologic, artistic :  

- VIZITĂ CĂMIN DE BĂTRÂNI CĂMINUL  SF. 

PETRU SI PAVEL; 

- PROIECT ERASMUS + K2- internaţional, 

RECENT HISTORY THROUGH PERSONAL 

HISTORIES 

S-au derulat  cu elevii  activităţi şcolare şi extraşcolare 

în cadrul proiectelor derulate în şcoală.  

În timpul vizitei în şcoală s-a remarcat existenţa unui 

spaţiu destinat portofoliilor profesorilor, portofolii 

reactualizate anual şi care cuprind rezultatele 

activităţilor de învăţare, tipuri de teste aplicate, 

strategia aplicată de cadrul didactic. 

3. 

Activitatea 

personalului 

didactic 

(proiectare, 

predare-învăţare-

evaluare, reglare / 

remediere, 

diferenţiere a 

demersului 

educaţional) 

 

Calificativ: 

 

BINE 

1. Este corespunzător proiectul unităţii de 

învăţare elaborat de cadrele didactice ? 

Documentele de proiectare didactică sunt  elaborate 

corect şi complet,  în conformitate cu metodologia în 

vigoare. Modelul planificărilor calendaristice propus 

de MENCS este respectat; planurile de lecţie cuprind 

conţinuturile informaţionale şi practic-aplicative, 

competenţele  specifice, precum şi strategia de 

realizare.  

Proiectarea unităţilor de învăţare este asumată de 

fiecare cadru didactic, conform precizărilor  făcute de 

către inspectorii de specialitate cu prilejul activităţilor 

metodice. 

Portofoliile  cadrelor didactice conţin toate 

documentele solicitate: programele disciplinei, 

planificări anuale/ semestriale şi pe unităţi de 

învăţare; teste de evaluare iniţiale, bareme şi 

rezultate; fişe de lucru utile în activitatea didactică. 

Profesorii planifică, organizează, desfăşoară şi 

evaluează  activităţi diferenţiate de învăţare în care 

valorifică eficient nivelul diferit de cunoaştere şi 

înţelegere la care se află elevii. 

 

     2.  Folosesc cadrele didactice strategii didactice   

corespunzătoare ? 

Cadrele didactice  folosesc strategii diverse, care 

îmbină o mare varietate de metode, forme de 

activitate, mijloace didactice centrate pe nevoile şi 

interesele specifice elevilor. Acest aspect este 

Recomandări: 

 

Promovarea, la 

nivelul comisiilor 

metodice, a 

interasistenţelor în 

care cadrele didactice 

să aplice la clasă 

strategii interactive 

însuşite; 

Integrarea eficientă a 

resurselor TIC în 

activităţile cu elevi; 

Organizarea 

secvenţelor de 

învăţare 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;  

Continuarea 

implicării 

colectivului de cadre 
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determinat de experienţa didactică, resursa umană şi 

existenţa resurselor  puse la dispoziţie de şcoală. 

Calitatea, experienţa cadrelor didactice din şcoală este 

foarte bună şi constituie o premisă importantă în 

derularea unei activităţi didactice de calitate. Au fost 

inspectate toate cadrele didactice din unitatea şcolară. 

Sunt stăpânite conţinuturile ştiinţifice. Cursurile de 

formare continuă la care au participat au avut ca 

rezultat îmbunătăţirea activităţii cadrelor didactice. 

În timpul vizitei în şcoală s-a remarcat existenţa unui 

spaţiu destinat portofoliilor profesorilor, portofolii 

reactualizate anual. 

 

3.Folosesc cadrele didactice resursele în mod 

corespunzător ?  

Manualele şi celelalte auxiliare curriculare sunt 

selectate şi utilizate în funcţie de specificul unităţii 

şcolare şi de achiziţiile anterioare de învăţare ale 

educabililor. Sunt planificate resursele folosite în 

cadrul lecţiilor. 

      4. Modul în care foloseşte profesorul timpul avut 

la dispoziţie. Este managementul clasei 

corespunzător? 

Timpul alocat exersării competenţelor achiziţionate  

este, în general, bine gestionat de cadrele didactice  şi  

asigură o bună consolidare a acestora. 

Momentele instrucţionale s-au derulat într-o 

succesiune logică, îmbinându-se noţiunile noi cu cele 

deja cunoscute care au fost reactualizate şi 

sistematizate. 

 Se constată o perspectivă diferită a  abordării 

colectivelor de elevi şi o predare în funcţie de 

particularităţile clasei de elevi (ritm de lucru, 

accesibilitatea conţinuturilor). 

 Tratarea diferenţiată a elevilor  este o politică 

educaţională dezvoltată în  proiectarea didactică şi  în 

activitatea la clasă. Sunt identificaţi elevii care au 

dificultăţi de învăţare, asupra lor concentrându-se 

atenţia fiecărui cadru didactic, prin metode specifice, 

cu un program strict asumat. Elevii cu CES 

beneficiază de curriculum adaptat pentru activitatea 

remedială. Folosirea  metodele moderne, îmbinate cu 

cele tradiţionale serveşte  procesului de învăţare. 

 

Îi evaluează cadrul didactic pe elevi în aşa fel încât 

să stimuleze învăţarea eficientă ? 

Cadrele didactice au conştientizat importanţa  

elementelor de evaluare în procesul  de predare-

învăţare;  evaluează obiectiv şi ritmic elevii, utilizând 

forme, metode, tehnici diferite de evaluare. Evaluarea 

furnizează informaţii despre modul în care elevii îşi 

didactice în 

organizarea 

activităţilor metodice 

la nivel local/ 

judeţean/ naţional; 

Actualizarea 

normelor de protecţia 

muncii pentru 

activităţile 

experimentale din 

cadrul lecţiilor; 

Realizarea unei baze 

de date sau a unor 

expoziţii cu lucrările 

artistice/ de educaţie 

tehnologică ale 

elevilor; 

Planul de acţiune al 

cadrelor didactice, 

referitor la progresele 

elevilor, să fie 

cunoscut şi aplicat şi 

de părinţii acestora. 

Utilizarea modelelor 

postate de C.N.E.E. 

pe site-ul dedicat 

www.subiecte.edu.ro

., în realizarea 

testelor de evaluare şi 

a fişelor de lucru (la 

discipline de 

evaluare naţională) 

 

http://www.subiecte.edu.ro/
http://www.subiecte.edu.ro/
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dezvoltă competenţele specifice, capacităţile şi 

abilităţile.  

Părinţii sunt consiliaţi în legătură cu frecvenţa, 

progresul şcolar şi starea disciplinară a elevilor. Elevii 

sunt implicaţi în activităţi extracurriculare diverse, la 

nivel local, judeţean, naţional, internaţional; numărul 

elevilor participanţi la concursuri este relativ mare, 

rezultatele acestora sunt bune. 

 

Ce fel de teme pentru acasă propune profesorul? 

Temele pentru acasă reprezintă o permanenţă în 

procesul de predare - învăţare-evaluare; în lecţiile 

asistate, temele de  casă au fost verificate şi au avut 

rol în consolidarea învăţării.  

În timpul orelor s-a creat un climat propice studiului, 

o atmosfera relaxată de conlucrare între profesor şi 

elevi; se foloseşte un ton adecvat în comunicare. 

Elevii sunt atenţi şi se implică în buna desfăşurare a 

lecţiei. Există o  bună şi eficientă comunicare 

profesor-elev în procesul de învăţare, elevii 

colaborează cu profesorul şi între ei pentru rezolvarea 

sarcinilor de lucru. 

4. 

Nivelul 

performanţelor 

realizate de elevi 

în învăţare, 

raportat la 

standardele 

educaţionale 

naţionale 

(curriculare şi de 

evaluare) 

 

Calificativ:  

BINE 

Elevii au în general, deprinderi de formulare şi 

exprimare a opiniei în legătură cu tematica propusă 

spre dezbatere. 

S-a utilizat un eşantion format din 31 de elevi.  

Din asistenţe la lecţii şi interviuri cu elevii se constată 

că aceştia citesc şi scriu la un standard corespunzător 

în limba română şi au deprinderi acceptabile care îi 

ajută să lucreze corespunzător la celelalte discipline.  

Elevii au cunoştinţele necesare, conform standardelor 

de performanţă din domeniul curriculumului naţional,  

şi operează cu ele.  

Rezultatele la evaluările naţionale din ultimii trei ani 

indică  o pondere crescută a  notelor între 7-8,99 la 

matematică şi limba română. 

Elevii participă la concursuri pe discipline/ ştiinţific, 

social, artistic şi tehnic, obţinând rezultate bune. 

 

Predarea să se axeze 

pe înţelegerea unui 

text şi să se 

urmărească mai mult 

citirea cu voce tare.  

Monitorizarea 

permanentă a 

progresului şcolar al 

elevilor. 

Desfăşurarea şi 

monitorizarea orelor 

de pregătire pentru 

evaluările naţionale 

(ENII, ENIV, ENVI, 

Evaluare Naţională) 

şi concursurile 

şcolare. 

Informarea continuă 

a părinţilor cu privire 

la rezultatele şcolare 

ale elevilor. 

 

5. 

Modul în care 

unitatea de 

învăţământ 

sprijină şi 

încurajează 

dezvoltarea 

personală a 

Există reglementări care ajută la menţinerea ordinii 

în unitatea de învăţământ, la conservarea 

patrimoniului acesteia şi care le dau elevilor 

sentimentul de deplină siguranţă?  

 

     Regulamentul de ordine interioară, actualizat, a 

fost prelucrat la fiecare clasă; există procese verbale 

Se recomandă ca 

profesorii diriginţi să 

menţină o relaţie 

permanentă cu 

părinţii dar şi cu 

elevii majori pentru 

a-i consilia în 
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elevilor şi 

motivaţia acestora 

în învăţare 

(consiliere, 

orientare şcolară, 

asistenţă 

individualizată), 

respectând 

principiile 

educaţiei incluzive 

şi asigurarea 

egalităţii de şanse 

 

Calificativ: 

BINE 

semnate de fiecare elev participant la prelucrarea 

acestuia. Regulamentul este elaborat de un colectiv 

profesori, elevi, părinţi, lider de sindicat. De exemplu, 

în art.27 este menţionat faptul că personalul din şcoală 

este obligat să vegheze la siguranţa elevilor pe 

parcursul desfăşurării programului şcolar, a 

activităţilor extracurriculare. Profesorii sunt obligaţi 

să sesizeze orice încălcare a drepturilor copilului. Art. 

62 si 63 menţionează atribuţiile profesorului diriginte, 

care monitorizează comportamentul elevilor, în 

legătură cu păstrarea bunurilor cu care e dotată sala de 

clasă. Art. 81 prevede interdicţia  de a distruge 

documente şcolare şi bunuri materiale din şcoală. 

În şcoală există un paznic. Există reglementari cu 

privire la accesul persoanelor străine în şcoală. 

     Unitatea de învăţământ are parteneriate cu Poliţia 

împreună cu care întreprind  acţiuni pentru creşterea 

siguranţei în şcoală.  

Există un plan de măsuri, în care sunt stabilite 

obiective pentru  combaterea violenţei în şcoală 

Există o comunicare reală şi eficientă între şcoală, 

autorităţi şi familie pentru identificarea 

,monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă, prin 

implicarea factorilor educaţionali. 

Diriginţii sunt instruiţi să desfăşoare activităţi 

educative preventive cu elevii: întâlniri care au ca 

scop identificarea problemelor cu care se confruntă 

elevii şi găsirea de soluţii; analiza unor cazuri 

concrete cu victime şi autori de infracţiuni din rândul 

elevilor. 

Reprezentanţi ai Poliţiei participă la şedinţele cu 

părinţii. 

      Atmosfera din unitatea de învăţământ este propice 

desfăşurării activităţilor educaţionale, atmosferă care 

îi ajută pe elevi să capete încredere în ei înşişi şi în 

personal. 

      Relaţiile dintre personal şi elevi sunt bune; elevii 

pot obţine sprijin atunci când au nevoie.  

 

Prin politicile, strategia şi planurile operaţionale 

proprii furnizează unitatea de învăţământ 

consultanţă elevilor, le acordă posibilitatea de a lua 

decizii şi îi sprijină atunci când îşi hotărăsc viitorul?  

   

      Unitatea de învăţământ asigură condiţii elevilor 

pentru a învăţa cum să ia decizii şi cum să aleagă între 

mai multe opţiuni. 

În anul şcolar 2015-2016 au fost 65 absolvenţi, din 

care, 63 au fost repartizaţi şi 2 elevi au plecat în 

străinătate. La C.N. „Gh. M. Murgoci” - 2 elevi, la 

C.N.N.B. - 5 elevi, la L.T. „N. Iorga” - 7 elevi, la 

Liceul „Panait Cerna” - 7 elevi, la Colegiul Naţional 

vederea îmbunătăţirii 

performanţelor 

şcolare. 

Să se oferă elevilor 

posibilitatea de a-şi 

asuma 

responsabilitatea în 

ceea ce priveşte 

studiul şi colaborarea 

cu alţi elevi.  

Crearea unei baze de 

date complete care să 

conţină informaţii 

despre evoluţia 

şcolară a 

absolvenţilor, 

precum şi despre 

integrarea lor social. 

Se vor avea în 

vedere existenţa şi 

evaluarea participării 

elevilor în cadrul 

unor programe, 

proiecte, activităţi de 

tipul serviciilor în 

beneficiul 

comunităţii sau 

diferite activităţi de 

voluntariat. 
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„Ana Aslan” - 2 elevi, , la Liceul „Ion Ghica” - 5 elevi 

si 10 elevi la şcoala profesională, 1 elev la L.P.S., la 

Liceul „M.Sebastian” - 5 elevi, la Liceul Pedagogic - 

7 elevi, la Liceul „C.D. Neniţescu” - 1 elev, la L. 

„E.Nicolau” -  1 elev, la L. „Panait Istrati” - 1 elev, la 

L. „Gh.K.Constantinescu” - 1 elev, 1 elev la Oradea 

şi un altul la Liceul Militar Câmpulung Moldovenesc. 

Au participat 38 de elevi la admiterea computerizată 

în Judeţul Brăila, din 45 de elevi participant la 

Evaluarea Naţională. 

Scade numărul elevilor care optează pentru licee 

teoretice. Orientarea elevilor către licee cu profil 

economic, vocational, şcoală profesională - 23 elevi, 

adică 60 % au fost repartizaţi la primele 5 opţiuni. 

Nu toţi elevii se înscriu într-o treaptă superioară de 

învăţământ. Elevi cu părinţii plecaţi la muncă în 

străinătate părăsesc sistemul. 

Este gestionat fenomenul de absenteism al elevilor 

care provin din familii dezorganizate, sau cu părinţi 

plecaţi la muncă în străinătate. 

Din raportul asupra calităţii educaţiei în anul şcolar 

2015-2016 rezultă că elevii sunt consultaţi cu privire 

la modul în care curriculum-ul înlesneşte dezvoltarea 

personalităţii lor. Elevii sunt mulţumiţi în proporţie de 

90%. 

Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale şcoala 

are profesor itinerant de sprijin. Beneficiază de ore de 

pregătire suplimentară sub asistenţa învăţătorului de 

sprijin şi de curriculum adaptat şi de burse pentru 

frecventarea cursurilor. Programul de burse pentru 

elevi scade riscul părăsirii timpurii a şcolii. 

 

Se preocupă unitatea de învăţământ să îi ajute pe 

elevi să cultive acele valori şi atitudini benefice 

pentru societate?  

          

         Unitatea de învăţământ formează şi dezvoltă 

spiritul civic al elevilor.  

         Elevii sunt ajutaţi să se ghideze după un cod etic 

care are în vedere propriile lor drepturi, precum şi 

drepturile celorlalţi.  

         Din discuţiile cu elevii reiese că instituţia de 

educaţie îi învaţă pe elevi să se poarte civilizat, să se 

raporteze unul la celălalt ca membri egali ai 

comunităţii şi să contribuie la binele celorlalţi.  

          La orele de dirigenţie sunt dezbătute teme cu 

acest specific şi sunt invitaţi specialişti care să 

prezinte elevilor exemple de bune practici. 

Există activităţi extraşcolare artistice, sportive, 

culturale, care să stimuleze spiritual de echipă şi 

comunicarea între elevi şi care să constituie 

alternative educaţionale de petrecere a timpului liber. 
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Pornind de la premisa că, una dintre condiţiile 

principale pentru încheierea şi derularea 

parteneriatului şcoală-familie este comunicarea, 

politica şcolii este optimizarea comunicării. 

Părinţii sunt sprijiniţi în activitatea de educare a 

elevilor, sunt informaţi în ce priveşte atingerea 

standardelor educaţionale, în şedinţele lunare ,prin 

convorbiri săptămânale etc. 

Perteneriate: ”Şcoala părinţilor”, „Copiii noştri, 

viitorul nostru” 

În R.O.I, la capitolul 6, art.165 se menţionează faptul 

că unitatea încheie cu părinţii un contract educaţional 

în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce 

ale părţilor. 

 

Li se acordă elevilor responsabilităţi?  

         

      Unitatea de învăţământ are politici, practici şi 

structuri destinate să îi ajute pe elevi să îşi asume 

anumite responsabilităţi. 

Din R.O.I. reies codul de conduită al elevilor şi 

indicaţii pentru personal asupra modului în care să 

trateze elevii.  

Există, încă de la clasele pregătitoare activităţi 

extracurriculare, care îi responsabilizează pe elevi: 

„Ziua mondiala  a curăţeniei”, spre exemplu, care 

dezvoltă respectul faţă de muncă, comportamentul 

civilizat în diferite situaţii, manifestarea spiritului de 

echipă.  Activităţile extracurriculare lărgesc orizontul 

cultural al elevilor, le dezvoltă aptitudini şi interese 

speciale. Elevii sunt implicaţi în activităţile de 

voluntariat, în proiecte ca: „O secundă din viaţa ta”, 

„Locuri de joaca”(realizarea unor machete a unui parc 

ideal), „Micii ecologişti” (elevii participă la acţiuni de 

ecologizare), „Clasa noastră cea frumoasă” 

(amenajarea personalizată a sălii de clasă). 

         Fiecare colectiv de elevi are un şef al clasei cu 

sarcini bine precizate. La nivelul unităţii de 

învăţământ îşi desfăşoară activitatea Consiliul 

elevilor, pentru care s-au desfăşurat alegeri, alegeri la 

care a fost stabilit preşedintele acestuia. 

 

Are unitatea de învăţământ un program de activităţi 

extracurriculare? Este acesta particularizat 

conform specificului instituţiei de educaţie, 

intereselor şi nevoilor elevilor?  

      

            Există o planificare a tuturor activităţilor 

extracurriculare desfăşurate . Planul activităţilor este 

particularizat conform intereselor şi nevoilor elevilor. 

Există activităţi pe toate nivelurile, de la clasele 

pregătitoare până la clasa a VIII-a.  
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 Activităţile extracurriculare programate contribuie la 

dezvoltarea personală a elevilor. 

 Elevii consideră că profesorii, activităţile 

extraşcolare, consilierea îi ajută să aibă succes în viaţă 

        Activitatea unităţii de învăţământ se desfăşoară 

astfel încât să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile 

de corectitudine şi respect, atât pentru învingători, cât 

şi pentru învinşi, atunci când elevii sunt angrenaţi în 

diverse competiţii (sport, concursuri).  

      Calendarul activităţilor educative pentru anul 

şcolar 2015-2016 cuprinde activităţi în care sunt 

implicaţi un număr mare de elevi, în special de la 

clasele de nivel gimnazial, activităţi care facilitează 

implicarea elevilor ceea ce contribuie la dezvoltarea 

personală a acestora. Există şi 23 de opţionale pe toate 

nivelurile de învăţământ.       

6. 

Relatiile 

unităţii de 

învăţământ 

cu părinţii şi 

cu comunitatea 

locală 

 

Calificativ:  

BINE 

1. Din procesele verbale încheiate la şedinţele cu 

părinţii reiese că de regulă, comitetele de părinţi 

sunt interesate de problemele unităţii de 

învăţământ şi de programe de educaţie pentru 

aceştia. 

2.  Şcoala organizează programe, proiecte şi 

activităţi ale elevilor în beneficiul comunităţii. 

3. Toţi părinţii chestionaţi cunosc numele şi 

disciplina învăţătorului/dirigintelui clasei. 

4. Primăria şi consiliul local sunt reprezentate în 

consiliul de administraţie al şcolii. 

5. Serviciile locale (poliţia, pompierii, oficiul de 

protecţie socială şi biserica) sunt implicate în 

activităţi extraccuriculare. 

6. Rezultatele şi activităţile elevilor sunt 

popularizate în mass-media. 

7. Şcoala promovează educaţia pentru mediu atât 

prin proiecte locale cât şi internaţionale. 

8. În medie şcoala înregistrează 4 petiţii/an şcolar. 

9. Modalităţile de contactare a părinţilor cu 

învăţătorul/dirigintele sunt de regulă cele clasice, 

dar se constată în proporţie de 48% că se practică 

întâlniri individuale şi doar în proporţie de 10% 

modalităţi moderne şi rapide (telefon, mail), ceea 

ce înseamnă că părinţii răspund la convocările 

şcolii pentru şedinţe şi există un interes de 

ambele părţi pentru dialogul faţă în faţă. 

10. Motivele pentru care părinţii iau legătura cu 

învăţătorul/dirigintele sunt pentru a urmări 

evoluţia copilului (95%), la solicitarea 

dirigintelui (45%), pentru participare la 

evenimente şcolare (38%), iar pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii 

clasei 28%. 

1. Organizarea de 

către 

reprezentanţii 

şcolii a unor 

programe de 

educaţie pentru 

părinţi, cu 

implicarea 

serviciilor locale 

(biserică, 

pompieri, 

psihologi) 

2. Implicarea 

părinţilor alături 

de elevi în 

programele şi 

proiectele 

elevilor 

desfăşurate în 

beneficiul 

comunităţii. 

3. Organizarea 

lectoratelor cu 

părinţii având ca 

tematică 

instruirea 

acestora cu 

scopul 

îmbunătăţirii 

relaţiilor părinte-

elev. 

4. Implicarea într-

un procent mai 
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11. În cadrul şedinţelor cu părinţii se discută 

chestiuni legate de legislaţia şcolară-83%, 

situaţia şcolară a copiilor-38%, alte teme 30%. 

12. Doar 3% dintre părinţi au primit acasă 

scrisori/adrese din partea şcolii, dar 43% dintre 

aceştia iau legătura cu şcoala lunar, 48% 

săptămânal, 5% zilnic, 5% semestrial. 

13. 98% dintre părinţi sunt mulţumiţi de modul în 

care arată şcoala, de resursele umane şi 

materiale. 

14. Părinţii apreciază că importanţă sporită se acordă 

în şcoală pentru educaţie-88%, realizării unui 

învăţământ de calitate-63%, modernizării 

metodelor de lucru cu elevii-42%, învăţării 

centrate pe elev-15%, activităţilor 

extracurriculare-2%. 

 Părinţii apreciază că s-ar putea aduce îmbunătăţiri 

bazei materiale a şcolii/clasei-45%, curtea şcolii şi 

sala de sport-43%, comportamentului cadrelor 

didactice faţă de elevi-22%, colaborării cu diriginţii-

3%. 

mare a  părinţilor 

în activităţile 

extracurriculare. 

 

Deşi activitatea şcolii 

se desfăşoară într-o 

locaţie proaspăt 

reabilitată, se 

recomandă 

identificarea 

resurselor financiare 

pentru desfăşurarea 

orelor de educaţie 

fizică în cele mai 

bune condiţii pe toată 

perioada anului 

şcolar. 

7. 

Atitudinea 

elevilor 

faţă de educaţia 

pe care le-o 

furnizează 

unitatea de 

învăţământ 

 

Calificativ: 

 BINE 

Constatări/Aprecieri 

Unitatea de învăţământ acordă sprijin şi îndrumarea 

necesară pentru dezvoltarea personală a elevilor.  

Din chestionarul aplicat reiese faptul că elevii 

relaţionează foarte bine cu cadrele didactice, aceştia 

din urmă fiind deschişi la orice probleme ridicate de 

elevi. 

 Elevii beneficiază de sprijin suplimentar la învăţătură 

mai ales la limba şi literatura română şi la matematică. 

Atmosfera din şcoală îi ajută pe elevi să capete 

încredere în ei înşişi prin faptul că li se solicită părerea 

în alegerea opţionalelor şi a diferitelor activităţi care 

urmează a se desfăşura în şcoală.  

În urma chestionarului aplicat, se constată existenţa 

unei relaţii foarte bune între elevi şi profesori şi între 

elevi şi profesorii diriginţi. Elevii sunt întotdeauna 

informaţi despre Regulamentul de Ordine Interioară, 

drepturile şi îndatoririle elevului, activităţi din şcoală 

particularizate specificului şcolii şi intereselor lor.  

Unitatea de învăţământ deţine un Cod Etic care are în 

vedere propriile drepturi ale elevilor, cod menit să 

ajute elevii să se ghideze pentru a menţine un 

comportament civilizat, raportându-se unii la ceilalţi 

ca membrii egali ai comunităţii, contribuind la binele 

celorlalţi. Din chestionarul aplicat se poate desprinde 

faptul că elevii au o relaţie foarte bună atât la nivelul 

clasei cu profesorul diriginte, cât şi la nivelul şcolii cu 

ceilalţi profesori şi colegi.  

Elevii au un grad mare de participare la concursuri 

(,,Fii intelligent la matematică”, ,,Comper”, 

Întâlniri organizate 

cu Consiliul 

Consultativ al 

elevilor ori de câte 

ori este nevoie. 
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,,Universul cunoaşterii prin lectură”, ,, Reacreaţia 

mare”, concurs de fizică ,,Isac Newton”, activităţi 

sportive (fotbal, volei),  activităţi în cadrul proiectelor 

Erasmus K1 ,,Recent European History through”, 

Erasmus K2 ,,Personal Histories” Erasmus K2 

,,Everything heping with the first step” şi Erasmus K1 

- ,,Asigurarea calităţii educaţiei prin dezvoltarea 

competenţelor digitale” activităţi de ecologizare, 

campanii antidrog ţi antiviolenţă, activităţi de 

voluntariat, stângere de hăinuţe şi jucării pentru copiii 

de la Latinu. 

        În  general,  elevii  sunt  mulţumiţi  de condiţiile 

de studiu şi  pregătirea şcolară  de care beneficiază, de 

clase spaţioase, curate  şi luminoase. Unitatea şcolară 

a beneficiat de un proiect de reabilitare cu fonduri 

europene, fiecare sală de clasă are mobilier nou. În 

şcoală există cabinete dotate pentru fiecare disciplină. 

    Relaţiile dintre elevi, la  nivelul  claselor/ şcolii 

respectă normele de conduită. În general, elevii se 

comportă civilizat, protejează resursele instituţiei. 

    Nu sunt semnalate cazuri de comportament violent 

sau existenţa unor situaţii deosebite privind acest 

aspect. 

   Din punct de vedere al instruirii / pregătirii şcolare, 

elevii afirmă  că primesc  un volum  suficient de  teme 

pentru acasă, iar pentru realizarea sarcinilor (temelor) 

de lucru mai dificile, ei  solicită  sprijinul  

profesorilor,  pe  care, în general,  îl primesc. De 

asemenea, elevii au menţionat că  se simt suficient de 

apreciaţi de dascălii lor şi  sunt în mod constant 

încurajaţi, ceea ce le influenţează nivelul motivaţiei 

de a învăţa.  

 Există multe discipline unde profesorii clasei sunt 

remarcaţi/apreciaţi de către elevi, prin atitudinea pe 

care o au faţă de aceştia, mod de predare/ascultare sau 

consiliere. 

Elevii participă, în general, constant la activităţile 

extracurriculare si extraşcolare pe care şcoala le 

organizează. Cele mai apreciate activităţi de către 

elevi au fost : ,,Zilele şcolii” şi ,, Prăjituriada”  în care 

au fost foarte mulţi părinţi implicaţi. 

Şcoala face dovada organizării-realizării de 

programe, proiecte, activităţi extracurriculare/ 

extraşcolare. 

Elevii se declară mulţumiţi pentru că se simt în 

siguranţă în şcoală pe toată durata programului şcolar. 

Din discuţiile purtate cu elevii s-a constatat 

necesitatea unui magazin/chioşc alimentar în curtea 

şcolii, amenajarea curţii şcolii şi mărimea 

luminozităţii holurilor în şcoala. Este de apreciat 

faptul că elevii au iniţiative şi se implică în activităţi 

de voluntariat. 
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RECOMANDĂRI: 

Proiectarea şi realizarea activităţilor diferenţiate care să sprijine elevii cu ritm mai lent/ dificultăţi de 

învăţare, activităţi care să se regăsească şi în portofoliile cadrelor didactice care predau la clasele 

unde au fost identificaţi elevi cu anumite cerinţe educaţionale; 

Termen: permanent 

Promovarea la nivelul comisiilor metodice, lunar,  a interasistenţelor în care cadrele didactice să 

aplice la clasă strategii interactive însuşite. Monitorizarea de către responsabilii de comisii metodice  

a modului cum sunt puse în practică exemplele de bună practică însuşite. 

Termen: permanent 

Amenajarea unor cabinete de specialitate/ săli de sport/ teren de sport unde să fie expuse mijloace de 

învăţământ specifice/ materialele şi lucrările elevilor; 

Termen: sfârşitul anului şcolar 

Derularea  de proiecte/ programe educative care să vizeze în mod special copiii proveniţi din medii 

defavorizate, programe care să includă şi consiliere psihologică. 

Termen: permanent 

 

CALIFICATIV FINAL:  BINE 

 

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” 
 

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 

Revizuirea Regulamentului de ordine interioară şi 

inserarea categoriilor de dispoziţii, în conformitate cu 

prevederile art. 242 din Codul Muncii 

Întocmirea de către întreg personalul a raportului de 

activitate, ca anexă la fişa de evaluare. 

Implicarea mai activă în atragerea de finanţări 

extrabugetare. 

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 

 

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;  

• Proiectarea activităţilor /lecţiilor de opţional într-o 

manieră atractivă pentru elevi (selectarea resurselor 

materiale şi procedurale adecvate nivelului de vârstă, 

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 pentru activităţi educaţionale  

la toate clasele  şi derularea acestora la termenele fixate, 

pe baza unor protocoale de activitate; 
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• Identificarea elevilor capabili de performanţe şcolare  

şi pregătirea acestora în vederea participării la 

concursurile şcolare locale, judeţene, interjudeţene şi 

naţionale. 

3. Activitatea personalului didactic 

(proiectare, predare-învăţare- 

evaluare, reglare/remediere, 

diferenţiere a demersului 

educaţional 

 

Calificativul acordat: BINE 

Promovarea la nivelul comisiilor metodice, lunar,  a 

interasistenţelor în care cadrele didactice să aplice la 

clasă strategii interactive însuşite; 

Asumarea la nivel de şcoală a unei proceduri de urmărire 

a progresului şcolar pentru elevii capabili de 

performanţă în vederea antrenării acestora pentru 

olimpiade şi concursuri şcolare; în aceeaşi procedură, un 

capitol distinct trebuie să-l ocupe preocuparea 

permanentă pentru motivarea elevilor în vederea 

obţinerii performanţei minime la examenul de 

bacalaureat; 

Participarea cadrelor didactice la cursuri privind metode 

active de predare- învăţare; 

Monitorizarea de către responsabilii de comisii metodice  

a modului în care sunt puse în practică exemplele de 

bună practică însuşite. 

4. Nivelul performanţelor realizate de 

copii în învăţare raportat la 

standardele educaţionale ( 

curriculare şi de evaluare) 

Calificativul acordat: BINE 

Lucru pe grupe de elevi pentru stimularea participării la 

examenele naţionale şi creşterea procentului de 

promovabilitate;

  

Implicarea continuă a elevilor şi a familiilor acestora în 

procesul de învăţământ; 

Stimularea participării absolvenţilor la examenele de 

certificare a calificării profesionale;  

Participarea elevilor la cât mai multe concursuri şi 

activităţi judeţene, interjudeţene şi naţionale. 

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 

inclusive şi asigurarea egalităţii de 

şanse 

Calificativul acordat: BINE 

 
 
 
Se recomandă realizarea unei baze de date cu situaţia 
elevilor dupǎ absolvire. 
Se recomandă orientarea copiilor cu talent către 

activităţi extraşcolare derulate de instituţii partenere: 

Palatul Copiilor, etc. 

 

6. Relaţiile unităţii de învăţământ cu 

părinţii şi cu comunitatea locală 

 

Calificativul acordat: BINE 

Şedinţele cu părinţii reprezintă un bun prilej de a afla 

sugestii din partea lor; Participarea continuă la acţiuni 

extracurriculare şi cu un număr cât mai mare de elevi;  

Consilierea părinţilor pentru a-i ajuta să înţeleagă ce fac 

copiii în timpul activităţilor educaţionale. 

7. Atitudinea elevilor faţă de educaţia 

pe care le-o furnizează unitatea de          

învăţământ 

 

Calificativul acordat: BINE 

Cadrele didactice să formeze o nouă atitudine în cadrul 

elevilor, atât faţă de cunoaştere, cât şi faţă de viaţă, în 

consens cu viziunea privind implementarea strategiilor 

de învăţare pe tot parcursul vieţii şi nevoia de creare a 

unei culturi a învăţării.  
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Unitatea şcolară să ia în considerare şi nevoile 

persoanelor care s-au înstrăinat de procesul 

educaţional, cât şi contextele formale sau non-formale, 

în care procesul de educaţie se poate desfăşura.  
 

1.Denumirea unităţii de învăţământ:  

Grădiniţa cu program prelungit nr. 47, Brăila 

2. Perioada de inspecţie: 31 octombrie – 18 noiembrie 2016 

3.  Echipa de    inspecţie:    

Prof. Istrate Camelia – inspector şcolar pentru management instituţional 

Prof. Condei Daniela – inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic 

Prof. Adina Valentina Mihai – inspector pentru proiecte şi programe europene      

Prof. Buţea Elena Eugenia – metodist CCD          

Coordonatorul echipei de inspecţie : prof. Mangiurea Cristina, inspector pentru educaţie timpurie 

Unitatea 

şcolară 

Domenii Nr. cadre 

didactice 

inspectate 

Nr. cadre 

didactice 

care au 

efectuat 

inspecţii 

(inspector, 

metodişti) 

Concluzii 

Puncte tari Puncte slabe 

Grădiniţa 

cu 

program 

prelungit 

nr. 47, 

Brăila  

a)Managementul 

şcolar, 

managementul 

asigurării calităţii, 

dezvoltarea 

instituţională, 

eficienţa atragerii 

şi folosirii 

resurselor 

(umane, 

financiare, 

materiale şi 

informaţionale), 

respectarea 

legislaţiei în 

vigoare şi a 

regulamentelor. 

b)Modul de 

aplicare a 

curriculumului 

naţional, 

dezvoltarea şi 

aplicarea 

curriculumului la 

decizia şcolii/ în 

dezvoltare locală 

şi calitatea 

activităţilor 

extracurriculare 

realizate de 

personalul 

15 

 

 

 

 

 

 

 

1 

inspector, 

3 metodişti 

1.Respetarea 

normelor 

metodologice 

privind 

documentele 

manageriale; 

2.Implicarea 

personalului 

didactic în 

procesul de 

proiecţie 

managerială; 

3.Spaţiile 

educaţionale 

respectă 

standardele de 

siguranţă şi 

igienă, dotările 

sunt 

corespunzătoare 

specificului 

educaţiei 

timpurii; 

4.Se remarcă o 

bună pregătire 

profesională, 

creativitate în 

conceperea 

proiectărilor şi în 

desfăşurarea 

activităţilor. 

1.Oferta CDŞ este 

mai puţin  

raportată la nivelul 

de dezvoltare al 

copiilor şi 

preocupările 

acestora şi mai 

mult orientată către 

resursele umane 

identificate pentru 

susţinerea 

activităţilor 

opţionale. 

2.Evaluarea anuală 

a gradului de 

satisfacţie a 

părinţilor privind 

educaţia furnizată 

de unitatea şcolară 

şi rezultatele 

obţinute sunt mai 

puţin utilizate în 

reglarea procesului 

instructiv. 

3.Strategiile de 

individualizare şi 

diferenţiere a 

învăţării sunt 

relativ  reduse. 

4. Reticenţa unor 

cadre didactice în 
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didactic şi unele 

categorii de 

personal didactic 

auxiliar. 

c)Activitatea 

personalului 

didactic 

(proiectare, 

predare-învăţare, 

evaluare, 

reglare/remediere, 

diferenţiere a 

demersului 

educaţional). 

d)Nivelul 

performanţelor 

realizate de elevi 

în învăţare 

raportat la 

standardele 

educaţionale 

naţionale 

(curriculare şi de 

evaluare). 

e)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.  

f)Relaţiile unităţii 

de învăţământ cu 

părinţii şi cu 

comunitatea 

locală. 

g)Atitudinea 

elevilor faţă de 

Personal didactic 

calificat în 

procent de 

100%; 

5.Personal 

didactic interesat 

de 

perfecţionarea 

continuă prin 

înscrierea la 

grade didactice, 

cursuri de 

formare, 

simpozioane, 

etc.; 

6.Activităţile de 

învăţare 

susţinute au un 

caracter 

planificat, 

organizat şi sunt 

mijlocite de 

către cadrul 

didactic. 

Scopurile 

didactice sunt 

raportate la 

obiectivele cadru 

şi obiectivele de 

referinţă. Se 

observă o 

colaborare reală 

între partenerii 

educaţionali 

(cadre didactice  

- părinţi – 

comunitatea 

locală) având ca 

scop comun 

atingerea 

finalităţilor 

educaţiei; 

7.Documentele 

de proiectare 

didactică 

respectă rigorile 

Curriculumului 

pentru 

învăţământul 

preşcolar; 

8.Cadrele 

didactice 

aplicarea 

metodelor activ – 

participative. 
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educaţia pe care 

le-o furnizează 

unitatea de 

învăţământ. 

elaborează 

instrumente de 

evaluare 

(predominant 

fişe de lucru 

individual), 

mijloacele de 

realizare sunt în 

acord cu nivelul 

de vârstă şi de 

dezvoltare a 

copiilor. 

9.Evaluarea 

progresului 

copiilor se 

realizează 

conform 

Reperelor 

Fundamentale de 

Învăţare şi 

Dezvoltare a 

Copiilor, 

document de 

referinţă în 

activitatea 

didactică, 

segmentul 

preşcolar; 

8.Preşcolarii 

sunt stimulaţi să 

participe la 

diferite 

concursuri şi 

activităţi 

educative 

organizate în 

cadrul 

proiectelor 

derulate la nivel 

local, judeţean, 

naţional, 

internaţional 

unde au obţinut 

premii; 

9.Încurajarea  

manifestării 

spiritului creativ 

şi artistic al 

copiilor prin 

pregătirea de 

spectacole la 
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nivelul unităţii şi 

al judeţului; 

10.Legăturile cu 

comunitatea 

locală sunt 

îmbunătăţite prin 

parteneriate 

educaţionale. 

Reprezentanţii 

instituţiilor 

locale sunt 

prezenţi la 

întâlnirile cu 

părinţii şi la 

şedinţele C.A. 

Consiliul de 

Administraţie al 

unităţii de 

învăţământ ia 

decizii în acord 

cu nevoile şi 

aspiraţiile 

beneficiarilor 

secundari şi 

terţiari ai 

educaţiei.  

 

 

 

1.Denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar:  

Grădiniţa cu program prelungit nr. 6, Brăila 

2. Perioada de inspecţie: 27 februarie – 24 martie 2017 

3.  Echipa de    inspecţie:    

Prof. Istrate Camelia – inspector şcolar pentru management instituţional 

Prof. Condei Daniela – inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic 

Prof. Adina Valentina Mihai – inspector pentru proiecte şi programe europene      

Prof. Buţea Elena Eugenia – metodist CCD          

Coordonatorul echipei de inspecţie : prof. Mangiurea Cristina, inspector pentru educaţie timpurie 

Unitatea 

şcolară 

Domenii Nr. cadre 

didactice 

inspectate 

Nr. cadre 

didactice 

care au 

efectuat 

inspecţii 

(inspector, 

metodişti) 

Concluzii 

Puncte tari Puncte slabe 

Grădiniţa 

cu 

program 

prelungit 

nr. 6, 

Brăila  

a)Managementul 

şcolar, 

managementul 

asigurării calităţii, 

dezvoltarea 

instituţională, 

eficienţa atragerii 

12 

 

 

 

 

 

 

1 

inspector, 

1 metodist 

1.Este stabilită 

o direcţie clară 

de dezvoltare 

prin 

documentele 

programatice. 

1.Inexistenţa 

proiectelor cu 

finanţare europeană, 

proiecte Erasmus+. 

2.Mijloacele de 

realizare a 

activităţilor didactice 
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şi folosirii 

resurselor 

(umane, 

financiare, 

materiale şi 

informaţionale), 

respectarea 

legislaţiei în 

vigoare şi a 

regulamentelor. 

b)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. 

c)Activitatea 

personalului 

didactic 

(proiectare, 

predare-învăţare, 

evaluare, 

reglare/remediere, 

diferenţiere a 

demersului 

educaţional). 

d)Nivelul 

performanţelor 

realizate de elevi 

în învăţare 

raportat la 

standardele 

educaţionale 

naţionale 

(curriculare şi de 

evaluare). 

e)Modul în care 

unitatea de 

învăţământ 

sprijină şi 

 2.Conducerea 

unităţii de 

învăţământ  şi 

cadrele 

didactice se 

implică în 

activităţi care 

conduc la 

creşterea 

prestigiului 

grădiniţei în 

comunitatea 

locală şi 

menţinerea 

unui sistem de 

informare 

eficient la care 

să aibă acces 

cadrele 

didactice şi 

categoriile de 

beneficiari. 

3. Personalul 

didactic este 

calificat în 

procent de 

100%. Se 

implică în 

demersul de 

proiectare 

managerială, 

este interesat 

de 

perfecţionarea 

continua prin 

cursuri de 

formare, 

simpozioane, 

conferinţe de 

specialitate, 

înscrierea la 

grade 

didactice. 

4.Activităţile 

de învăţare 

susţinute au un 

caracter 

planificat, 

organizat şi 

sunt mijlocite 

de către cadrul 

didactic. 

sunt uneori 

repetitive, acordarea 

unei atenţii reduse 

mijloacelor şi 

tehnicilor de 

stimulare/ 

dezvoltare/exprimare 

a creativităţii 

copiilor preşcolari. 

2.Oferta CDS este 

relativ redusă. 

3.Procesul evaluativ 

vizează cu 

preponderenţă 

achiziţiile la nivel 

cognitiv şi mai puţin 

celelalte domenii de 

dezvoltare a copiilor. 

4. Reticenţa unor 

cadre didactice în 

aplicarea metodelor 

activ – participative. 
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încurajează 

dezvoltarea 

personală a 

elevilor şi 

motivaţia acestora 

în învăţare 

(consiliere, 

orientare şcolară, 

asistenţă 

individualizată) 

respectând 

principiile 

educaţiei 

incluzive şi 

asigurarea 

egalităţii de 

şanse.  

f)Relaţiile unităţii 

de învăţământ cu 

părinţii şi cu 

comunitatea 

locală. 

g)Atitudinea 

elevilor faţă de 

educaţia pe care 

le-o furnizează 

unitatea de 

învăţământ. 

Scopurile 

didactice sunt 

raportate la 

obiectivele 

cadru şi 

obiectivele de 

referinţă. Se 

observă o 

colaborare 

reală între 

partenerii 

educaţionali 

(cadre 

didactice  - 

părinţi – 

comunitatea 

locală) având 

ca scop comun 

atingerea 

finalităţilor 

educaţiei. 

5.Spaţiile 

educaţionale au 

o bună dotare 

materială, o 

funcţionalitate 

potrivită 

desfăşurării 

demersului 

educativ. 

6. Accesarea 

unui proiect 

multianual, din 

bugetul local, 

pentru 

efectuare de 

reparaţii 

capitale la 

Grădiniţa cu 

program 

prelungit nr.32. 

7. Iniţierea şi 

derularea unor 

proiecte 

educaţionale, 

parteneriate 

care au lărgit 

spectrul 

activităţilor 

educative 

susţinute în 

grădiniţă. 
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V.2.  Concluzii privind situaţia şcolară pe discipline 

Limba Română 

I.OBIECTIVE GENERALE: 

1. Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare la disciplina limba şi literatura română. 

2. Asigurarea calităţii educaţiei din perspectiva evaluării conform Legii educaţiei naţionale 

3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor; 

4. 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; 

5. Încurajarea unităţilor de învăţământ în dezvoltarea de grupe şi clase de studiu în care activitatea să 

se desfăşoare pe baza metodelor alternative;  

6. Monitorizarea grupelor cu elevii capabili de performanţă; 

7. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculum-

ului unităţii şcolare; 

8. Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor 

elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă; 

9. Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare; 

10. Dobândirea de noi competenţe metodice şi sociale; 

11. Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente; 

12. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în instituţiile şcolare; 

13. Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare; 
 

II. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC: 

LIMBA ROMÂNĂ 
 

Total 

profesor

i 

Nr. 

profesor

i 

GR. I 

Nr. 

profesor

i DR. 

Nr. 

profesor

i 

GR. II 

Nr. 

profesor

i DEF 

Nr. 

profesor

i titulari 

 

 

 

Nr. 

profesor

i titulari 

detaşaţi 

 

Nr. profesori 

suplinitor

i calificaţi 

 

 

Nr. 

profesori 

pensionar

i 

Nr. 

profesor

i 

DEB. 

252 111 4 79 44 193 12 41 6 14 

 

LIMBA LATINĂ 
 

Total 

profesori 

cu 

specializare

a „limba 

latină” 

Nr. 

profeso

ri 

GR. I 

Nr. 

profeso

ri DR. 

Nr. 

profeso

ri 

GR. II 

Nr. 

profeso

ri DEF 

Nr. 

profeso

ri 

titulari 

 

 

 

Nr. 

profeso

ri 

titulari 

detaşaţi 

 

Nr. 

profesori 

suplinito

ri 

calificaţi 

 

 

Nr. 

profesori 

pensionar

i 

Nr. 

profeso

ri 

DEB. 

7 3 1 2 - 6 - 1 - 1 

 

III. ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 

III. 1. CONSFĂTUIRI JUDEŢENE 

 

Consfătuirea la disciplina limba şi literatura română s-a desfăşurat în data de 16 septembrie 2016, 

la Colegiul Naţional „Ana Aslan”. Au fost transmise toate informaţiile primite în cadrul 

videoconferinţei, privind: 

- structura anului şcolar; 

-  planurile cadru valabile; 
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-  programele şcolare la disciplină şi pentru disciplinele opţionale; 

 -manuale şcolare valabile; 

     - bacalaureat - analiza examenului  din sesiunea iunie-iulie 2016, precizări pentru anul 2016 - 

2017; 

-  analiza concursurilor desfăşurate în anul şcolar 2015-2016; 

-  precizări privind concursurile specifice pentru anul şcolar 2016-2017; 

- organizarea preliminară a concursurilor pentru 2016-2017; 

- pregătirea cadrelor didactice - direcţii de pregătire, model de planificare calendaristică, model 

de proiectare a unei unităţi de învăţare; 

- organizarea cercurilor pedagogice pe fiecare semestru şi planificarea activităţilor pentru 

primul semestru. 
 

III.2   CERCURI PEDAGOGICE 

Cerc pedagogic pentru semestrul I, an şcolar 2016-2017 

1. GIMNAZIU – RURAL 

Locaţia: Şcoala Gimnazială Valea Cânepii 

Data: 18.11. 2016 

Ora: 15:00 

Teme: 1. Interdisciplinaritate, multidisciplinaritate şi transdisciplinaritate în elaborarea 

curriculumului la decizia şcolii (modele de bună practică, ateliere de lucru, referate) 

2. Criterii de evaluare a cadrelor didactice de limba şi literatura română (fişa de evaluare 

a lecţiei, fişa de (auto)evaluare în vederea obţinerii gradaţiei de merit) 

Responsabili pentru activităţile cercului pedagogic: 

Popescu Aurelia, Şcoala  Gimnazială Valea Cânepii 

Lungu Ionelia, Şcoala  Gimnazială Spiru Haret, Însurăţei 

2. GIMNAZIU – URBAN 

Locaţia: Şcoala Gimnazială Sfântul Andrei, Brăila 

Data: 25.11. 2016 

Ora: 15:00 

Teme: 1. Interdisciplinaritate, multidisciplinaritate şi transdisciplinaritate în  elaborarea 

curriculumului la decizia şcolii (modele de bună practică, ateliere de lucru, referate) 

2. Criterii de evaluare a cadrelor didactice de limba şi literatura română (fişa de evaluare 

a lecţiei, fişa de (auto)evaluare în vederea obţinerii gradaţiei de merit) 

Responsabili pentru activităţile cercului pedagogic: 

Vasiliu Gabriela, Liceul Tehnologic Anghel Saligny, structura Şcoala  Gimnazială C. S. Aldea,Brăila 

Stroe Daniela, Şcoala  Gimnazială Mihai Viteazul, Brăila 

3. LICEU 

Locaţia: Liceul Teoretic Panait Cerna, Brăila 

Data: 25.11. 2016 

Ora: 15:00 

Teme: 1. Interdisciplinaritate, multidisciplinaritate şi transdisciplinaritate în      elaborarea 

curriculumului la decizia şcolii (modele de bună practică, ateliere de lucru, referate) 

2. Criterii de evaluare a cadrelor didactice de limba şi literatura română (fişa de evaluare a 

lecţiei, fişa de (auto)evaluare în vederea obţinerii gradaţiei de merit) 

Responsabili pentru activităţile cercului pedagogic: 

Novac Anicuţa, Liceul Pedagogic D. P. Perpessicius,Brăila 

Blănaru Iuliana, Liceul de Arte Hariclea Darclee, Brăila 

Cercuri pedagogice, semestrul al II-lea 

4. GIMNAZIU – RURAL 

Locaţia: Şcoala Gimnazială Movila Miresii 
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Data: 19.05. 2017 

Ora: 15:00 

Temă: 1. Noile programe şcolare pentru ciclul gimnazial 

Responsabili pentru activităţile cercului pedagogic: 

Brezuică Mirela, Şcoala  Gimnazială Movila Miresii 

Caranfil Daniela, Şcoala  Gimnazială Chiscani 

3. GIMNAZIU – URBAN 

Locaţia: Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Brăila 

Data: 26.05. 2017 

Ora: 15:00 

Temă: 1. Noile programe şcolare pentru ciclul gimnazial 

Responsabili pentru activităţile cercului pedagogic: 

Coman Ana, Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila 

Terpan Silvia, Şcoala  Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila 

5. LICEU 

Locaţia: Liceul Teoretic Mihail Sebastian, Brăila 

Data: 26.05. 2017 

Ora: 15:00 

Teme: 1. Noua structură a subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2018 

Noutăţi editoriale 

Responsabili pentru activităţile cercului pedagogic: 

Bogatu Adriana, Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila 

Bercariu Tatiana, Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila 

Bibliotecari şcolari şi profesori documentarişti –sem. I 

Locaţia: Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu 

Data: 11.11. 2016 

Ora: 15:00 

Teme: 1. Eveniment cultural (organizator, d-na Luminiţa Dascălu) 

2.  Criterii de evaluare a bibliotecarului şi a profesorului CDI (fişa de evaluare – inspecţie 

de specialitate/grade didactice, fişa de (auto)evaluare în vederea obţinerii gradaţiei de 

merit) 

Responsabili pentru activităţile cercului pedagogic: 

Luminiţa Dascălu, bibliotecar Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu 

Meluţa Toma, bibliotecar Casa Corpului Didactic, Brăila 

Bibliotecari şcolari şi profesori documentarişti –sem. al II- lea 

Locaţia: Şcoala Gimnazială I.L. Caragiale, Brăila 

Data: 12.05. 2017 

Ora: 14:00 

Teme: Promovarea campaniei Hai pe net! în bibliotecile şcolare şi CDI-uri 

Grila de evaluare în vederea obţinerii gradaţiei de merit 

Responsabil pentru activităţile cercului pedagogic: 

Baciu Mihaela, bibliotecar şcolar, Şcoala Gimnazială I.L. Caragiale, Brăila 

Rezultatele activităţilor cercurilor metodice (modele de CDŞ inter şi transdisciplinar, prezentarea 

noilor programe şcolare) au fost postate pe site-ul ISJ Brăila. 
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III.3  INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

III. 3.1. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice 

 

 
Total 

inspecţii 

 

 

 

 

 

Total inspecţii Gradul I Total inspecţii Gradul II Def. 

Inspecţii speciale 

Gr. I Gr. II 

75 25 16 15 14 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecţii speciale Note acordate 

10 9 8 

Grad I 11 3 - 

Grad II 5 - - 

 

 

 

Inspecţii curente Calificative 

acordate 

FB B S NS 

Grad I 25 - - - 

Grad II 16 - - - 

 

 

III.3.2 Inspecţii de specialitate în vederea participării cadrelor didactice la concursul  

de titularizare în învăţământ 

 

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

Nr 

crt 

Nr. cadre didactice 

inspectate 

Note acordate 

10 9 - 9.99 8-8.99 7-7.99 4  -  5  
Absenţ i  

1. 

 
49 10 20 16 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR DOCUMENTARIST 
 

Nr Nr. inspecţii Note/ calificative acordate 

Inspecţii definitivat Note acordate 

10 9-9,99 8-8,99 

Definitivat 5 10 - 
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crt 10 
FB 

9 - 9.99 

B 

8-8.99 

S 

7-7.99  

NS 

1. 

 

Definitivat 

 
3 1 2 - - 

 Grad I 1 1 - - - 

 

 

III.3.3 Inspecţii şcolare generale 
 

Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară Disciplina 

Nr. cadre didactice 

inspectate 

Calificative 

acordate 

FB B S NS 

1. 

LICEUL TEORETIC „N. IORGA” Limba şi literatura 

română 

4 4 

  

 

2. 

COLEGIUL TEHNIC „E. NICOLAU” Limba şi literatura 

română 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
ŞC. GIMN. ROMANU Limba şi literatura 

română 1 

1 

  

 

4. ŞC. GIMN. UNIREA Limba şi literatura 

română 
2 2    

5. ŞC. GIMN. „SF. ANDREI” Limba şi literatura 

română 
2 2    

 

 

III.3.4 Inspecţii de specialitate (altele decât cele pentru grade didactice sau titularizare) 
 

Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară Disciplina 

Nr.  

cadre didactice 

inspectate 

Calificative 

acordate 

FB B S NS 

1. CNNB Limba română 1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

LICEUL TEORETIC „C-TIN  

ANGELESCU” IANCA Limba română 1  1   
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          IV. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

 

Nr 

crt 

CL

AS

A 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 
UNITATEA ŞCOLARĂ 

PROFESOR 

COORDONAT

OR 

PREMIUL 

ACORDAT DE 

M. E. N. 

ALTE 

PREMII 
OLIMPIADA 

NIVEL 

NAŢIONAL

/INTERNAŢ

IONAL 

1.  V 
DELIGHIOSU 

LAVINIA 

ŞC. GIMN. „MIHU 

DRAGOMIR” 

TURCU 

MIHAELA 
PREMIUL al II-lea  

OLIMPIADA NAŢIONALĂ  

„LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAŢĂ” 

NAŢIONAL 

2.  V 

VASILIU 

CRISTINA - 

GABRIELA 

COLEGIUL NAŢIONAL "GH. 

M. MURGOCI" 
COMAN ANA MENŢIUNE  

OLIMPIADA NAŢIONALĂ  

DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

NAŢIONAL 

3.  
VII

I 

BULANCEA ANA - 

MARIA 

ŞC. GIMN. „GEORGE 

COŞBUC” 

COLIOGLU 

IULIA 
MENŢIUNE  

OLIMPIADA NAŢIONALĂ  

DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

NAŢIONAL 

4.  IX 
GAGU ANTONIA - 

IOANS 
CNNB 

BOGATU 

ADRIANA 

PREMIU 

SPECIAL 
 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ  

DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

NAŢIONAL 

5.  
VII

I 
TRUFAŞ DAFINA CNNB 

ANDRONACH

E 

FLORENTINA 

MENŢIUNE  
OLIMPIADA NAŢIONALĂ 

DE LINGVISTICĂ 
NAŢIONAL 

6.  XI MOISE GABRIEL CNNB 
BOGATU 

ADRIANA 

PREMIU 

SPECIAL 
 OLIMPIADA NAŢIONALĂ 

DE LINGVISTICĂ 
NAŢIONAL 
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7.  V 

ALEXANDRU 

MARIA - 

CĂTĂLINA 

CN „GH. M. MURGOCI” COMAN ANA 
PREMIU 

SPECIAL 
 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ 

DE LINGVISTICĂ 
NAŢIONAL 

8.  
VII

I 

DÎRNEA SORINA - 

LILIANA 
ŞC. GIMN. CHISCANI 

CARANFIL 

DANIELA 

PREMIU 

SPECIAL 
 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ 

DE LIMBI CLASICE, 

LIMBA LATINĂ 

NAŢIONAL 

9.  V 
VASILIU 

CRISTINA 
C. N. „GH. M. MURGOCI” COMAN ANA 

PREMIU 

SPECIAL 
 

CONCURSUL NAŢIONAL 

INTERDISCIPLINAR 

LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ, RELIGIE, 

CULTURĂ ŞI 

SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ 

NAŢIONAL 

10.  VII BURLACU IULIA LIC. TEHN. „A. SALIGNY” 
VASILIU 

GABRIELA 

PREMIU 

SPECIAL 
 

CONCURSUL NAŢIONAL 

INTERDISCIPLINAR 

LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ, RELIGIE, 

CULTURĂ ŞI 

SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ 

NAŢIONAL 

11.  V DINU MIHĂIŢĂ ŞC. GIMN. TRAIAN 

GHIŢĂ 

GEANINA 

 

PREMIU 

SPECIAL 
 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ 

UNIVERSUL 

CUNOAŞTERII PRIN 

LECTURĂ 

NAŢIONAL 

12.  VI 
BĂLŢAT 

GEORGIANA 
ŞC. GIMN. VIZIRU 

NEAGU 

STELUŢA 

 

PREMIU 

SPECIAL 
 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ 

UNIVERSUL CUNOAŞTERII 

PRIN LECTURĂ 

NAŢIONAL 
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13.  VII ILIESCU ANDRA ŞC. GIMN. RÂMNICELU ISIM EUGENIA 
PREMIU 

SPECIAL 
 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ 

UNIVERSUL CUNOAŞTERII 

PRIN LECTURĂ 

NAŢIONAL 

14.  
VII

I 

JERCAN ROXANA 

- MARIA 
ŞC. GIMN. GALBENU 

JERCAN 

SILVIA 

LUMINIŢA 

 

PREMIU 

SPECIAL 
 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ 

UNIVERSUL CUNOAŞTERII 

PRIN LECTURĂ 

NAŢIONAL 

15.  
VII

I 

CRINA 

PĂSCULESCU 

ŞC. GIMN. „M. VITEAZUL” 
STROE 

DANIELA 
 

MENŢIU

NE 

(POEZIE, 

GIMNAZI

U) 

FESTIVALUL NAŢIONAL 

„ANA BLANDIANA” 
NAŢIONAL 

16.  VII 

CRISTINA – 

MARIA NICULAE 

C. N. „GH. M. MURGOCI” COMAN ANA  

PREMIUL 

I 

(PROZĂ 

GIMNAZI

U) 

FESTIVALUL NAŢIONAL 

„ANA BLANDIANA” 
NAŢIONAL 

17.  IX 

ELENA IUGA 

C. N. „GH. M. MURGOCI” KIŢU DANIEL  

PREMIUL 

II 

(ESEU, 

LICEU) 

FESTIVALUL NAŢIONAL 

„ANA BLANDIANA” 
NAŢIONAL 

18.  VI 

GHIŢĂ BIANCA - 

ALEXANDRA 

ŞC. GIMN. „M. DRAGOMIR” 
TEŞCAN 

DANIELA 
 

PREMIUL 

II 

(RECITA

RE, 

GIMNAZI

U) 

FESTIVALUL NAŢIONAL 

„ANA BLANDIANA” 
NAŢIONAL 

19.  V 
ROMAN 

ANDREEA ŞC. GIMN. „M. VITEAZUL” 
STROE 

DANIELA 
 

PREMIUL 

III 

FESTIVALUL NAŢIONAL 

„ANA BLANDIANA” 
NAŢIONAL 
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(RECITA

RE, 

GIMNAZI

U) 

20.  XI 

NICOARĂ ANA - 

MARIA 

CNNB 
ZLĂVOG ANA 

- MARIA 
 

PREMIUL 

II 

(RECITA

RE, 

LICEU) 

FESTIVALUL NAŢIONAL 

„ANA BLANDIANA” 
NAŢIONAL 

21.  IX 

DESPA 

ALEXANDRA 

C. N. „ANA ASLAN” 
DINEAŞĂ 

MĂLINA 
 

MENŢIU

NE 

(RECITA

RE, 

LICEU) 

FESTIVALUL NAŢIONAL 

„ANA BLANDIANA” 
NAŢIONAL 

22.  V 

ANGHEL 

VERONICA ŞC. GIMN. „SPIRU HARET” 

ÎNSURĂŢEI 

LUNGU 

IONELIA 
 

PREMIUL 

II 

(V – VI, 

POEZIE) 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„ION CREANGĂ” 

NAŢIONAL 

23.  VI 

LĂCĂTUŞ 

LORENA 
ŞC. GIMN. „M. VITEAZUL” 

BĂLAN 

MARIOARA 
 

PREMIUL 

I 

(V – VI, 

PROZĂ) 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„ION CREANGĂ” 

NAŢIONAL 

24.  V 

PERIANU ERIKA 

ŞC. GIMN. „AL. I. CUZA” 
COTLERENCO 

MAGDALENA 
 

MENŢIU

NE 

(V – VI, 

PROZĂ) 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„ION CREANGĂ” 

NAŢIONAL 

25.  VII 

BURLACU IULIA 

LIC. TEHN. „A. SALIGNY” 
VASIULIU 

GABRIELA 
 

PREMIUL 

I 

(VII – 

VIII, 

POEZIE) 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„ION CREANGĂ” 

NAŢIONAL 

26.  VII 

MIRON DARIA - 

ALEXIA 

ŞC. GIMN. „M. EMINESCU” 
MANEA 

EMILIA 
 

PREMIUL 

I 

(VII – 

VIII, 

PROZĂ) 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„ION CREANGĂ” 

NAŢIONAL 
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27.  
VII

I 

ILIESCU 

ANDREEA - 

GIORGIANA ŞC. GIMN. „M. EMINESCU” PREDA ALINA  

PREMIUL 

I 

(VII – 

VIII, 

PROZĂ) 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„ION CREANGĂ” 

NAŢIONAL 

28.  
VII

I 

VLAD ANDRA 

ŞC. GIMN. „ION CREANGĂ” 
VLAD 

CARMEN 
 

PREMIUL 

I 

(VII – 

VIII, 

PROZĂ) 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„ION CREANGĂ” 

NAŢIONAL 

29.  
VII

I 

KERESTELY 

ALEXANDRA 

ŞC. GIMN. „I. BĂNCILĂ” 
TERPAN 

SILVIA 
 

PREMIUL 

II 

(VII – 

VIII, 

PROZĂ) 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„ION CREANGĂ” 

NAŢIONAL 

30.  
VII

I 

PÎRLOG ANTONIA 

ŞC. GIMN. „ION CREANGĂ” 
CUZMIN 

CĂTĂLINA 
 

PREMIUL 

II 

(VII – 

VIII, 

PROZĂ) 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„ION CREANGĂ” 

NAŢIONAL 

31.  
VII

I 

DAMIAN 

ANDREEA 

ŞC. GIMN. „ION CREANGĂ” 
VLAD 

CARMEN 
 

PREMIUL 

III 

(VII – 

VIII, 

PROZĂ) 

CONCURSUL NAŢIONAL 

DE CREAŢIE LITERARĂ 

„ION CREANGĂ” 

NAŢIONAL 

32.  V 

MANOLE MARA 

LICEUL DE ARTE 

„HARICLEA DARCLEE” 

BLĂNARU 

IULIANA 
 

MENŢIU

NE 

POEZIE 

V-VI 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

33.  V 

NEGRESCU 

CRISTIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION 

CREANGĂ” 

CUZMIN 

CĂTĂLINA 
 

MENŢIU

NE 

POEZIE 

V-VI 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 
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34.  V 

TOADER ANDREI ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

„TOMA TÂMPEANU”, 

GALBENU 

JERCAN 

SILVIA-

LUMINIŢA 
 

MENŢIU

NE 

POEZIE 

V-VI 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

35.  VI 

DRAGOMIR 

DIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

„FĂNUŞ NEAGU” 

TOMA 

RALUCA 
 

MENŢIU

NE 

POEZIE 

V-VI 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

36.  VI 

TRIFAN ANDREEA COLEGIUL NAŢIONAL 

„GHEORGHE MUNTEANU-

MURGOCI” 

BERCARIU 

TATIANA 
 

PREMIUL 

I 

PROZĂ 

V-VI 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

37.  V 

ORZAN ALEXIA-

THEODORA 

LICEUL DE ARTE 

„HARICLEA DARCLEE” 

BLĂNARU 

IULIANA 
 

PREMIUL 

II 

PROZĂ 

V-VI 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

38.  V 

BACIU ANDA 

ŞTEFANIA 

LICEUL DE ARTE 

„HARICLEA DARCLEE” 

DOBRANIŞ 

VALENTINA 
 

MENŢIU

NE 

PROZĂ 

V-VI 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

39.  V 

CROITORU 

GIANINA BIANCA 

LICEUL DE ARTE 

„HARICLEA DARCLEE” 

PASICI GETA 

 

MENŢIU

NE 

PROZĂ 

V-VI 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

40.  V 

MADADI DARIA COLEGIUL NAŢIONAL 

„NICOLAE BĂLCESCU” NEACŞU 

CAMELUŢA 
 

MENŢIU

NE 

PROZĂ 

V-VI 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

41.  VII 

MARAVELA 

CRISTIAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

SPECIALĂ TICHILEŞTI 

MORARU 

CRISTINA-

ELENA 

 

PREMIU 

SPECIAL 

POEZIE 

VII-VIII 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

42.  
VII

I 

STANCIU MARIA-

CARMELA 

 

COLEGIUL NAŢIONAL 

„GHEORGHE MUNTEANU-

MURGOCI”, BRĂILA 

KIŢU DANIEL  

PREMIUL 

I 

PROZĂ 

VII-VIII 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 
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43.  VII 

CAPATO 

TEODORA-

CARMEN 

COLEGIUL NAŢIONAL 

„GHEORGHE MUNTEANU-

MURGOCI”, BRĂILA 

COMAN ANA  MENŢIU

NE 

PROZĂ 

VII-VIII 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

44.  VII 

IORDACHE ANA- 

CRISTINA 

LICEUL DE ARTE 

„HARICLEA DARCLEE” 

PASICI GETA  MENŢIU

NE 

PROZĂ 

VII-VIII 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

45.  
VII

I 

ANGHEL VIVIANA COLEGIUL NAŢIONAL 

„ANA ASLAN” MUŞAT 

CRISTINA 
 

MENŢIU

NE 

PROZĂ 

VII-VIII 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

46.  IX 

ALIPRANDI 

ALEXANDRA 

IULIANA 

LICEUL PEDAGIGIC 

„D.P.PERPESSICIS” NOVAC 

ANICUŢA 
 

PREMIUL 

II 

POEZIE 

IX - X 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

47.  IX 

VODARICI 

DENISA- 

CRISTINA 

LICEUL DE ARTE 

„HARICLEA DARCLEE” 

PERIANU 

MARIA- 

MAGDALENA 
 

MENŢIU

NE 

POEZIE 

IX - X 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

48.  IX 

TAFLAN 

ANDREEA 

LICEUL TEHNOLOGIC 

„NICOLAE TITULESCU”, 

ÎNSURĂŢEI 

DINEAŢĂ 

DOINA- 

MĂLINA 
 

MENŢIU

NE 

POEZIE 

IX - X 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

49.  IX 

SMEU CASANDRA 

IOANA COLEGIUL NAŢIONAL „GH. 

MUNTEANU-MURGOCI 

BERCARIU 

TATIAN 
 

PREMIU 

SPECIAL 

POEZIE 

IX - X 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

50.  IX 

CÎRLAN IULIA 

DIANA 

LICEUL DE ARTE 

„HARICLEA DARCLEE” SIMION 

ADRIAN 
 

PREMIU 

SPECIAL 

POEZIE 

IX - X 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 
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51.  X 

TUDOR ANDREEA 

GABRIELA 

LICEUL DE ARTE 

„HARICLEA DARCLEE” 

SIMION 

ADRIAN 

 

PREMIUL 

II 

PROZĂ 

IX-X 

 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

52.  IX 

BRATU DENISA 

ALEXANDRA 

COLEGIUL NAŢIONAL 

„GHEORGHE MUNTEANU-

MURGOCI” 

BERCARIU 

TATIANA 

 

PREMIUL 

III 

PROZĂ 

IX-X 

 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

53.  X 

BOANCĂ 

ROXANA 

LICEUL TEHNOLOGIC 

„NICOLAE TITULESCU”, 

ÎNSURĂŢEI 

DOGĂRESCU 

DANIELA 

 

MENŢIU

NE 

PROZĂ 

IX-X 

 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

54.  IX 

CRĂCIUN DENISA 

ANDREEA 

LICEUL DE ARTE 

„HARICLEA DARCLEE” 
PERIANU 

MAGDALENA 
 

MENŢIU

NE 

PROZĂ 

IX-X 

 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

55.  XII 

ANGHEL IRINA LICEUL DE ARTE „H. 

DARCLEE” 

BLĂNARU 

IULIANA 

 PREMIUL 

I 

POEZIE 

XI-XII 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

56.  XI 

LUPU MARIA + 

MIHAELA 

COLEGIUL NAŢIONAL 

„NICOLE BĂLCESCU” ZLĂVOG ANA 

- MARIA 
 

PREMIU 

SPECIAL 

POEZIE 

XI-XII 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

57.  XI 

JALBĂ ALINA 

LICEUL PEDAGOGIC 

„D,P.PERPESSICIUS” 

ALDEA 

CARMEN- 

LĂCRĂMIOAR

A 

 

PREMIU 

SPECIAL 

PROZĂ 

XI-XII 

CONCURSUL NAŢIONAL  

DE CREAŢIE LITERARĂ 

ARS NOVA 

NAŢIONAL 

58.   

STANCIU MARIA 

CARMELA 
   

MENŢIU

NE 

(SECŢIU

NEA 

CONCURS NAŢIONAL 

PROZĂ SCURTĂ „FĂNUŞ 

NEAGU” 

NAŢIONAL 
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11 – 14 

ANI) 
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V. EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT 

Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la disciplina limba şi literatura română, la nivel 

judeţean, au fost organizate trei simulări, una organizată de către MEN şi două de către ISJ Brăila, 

în lunile decembrie, martie şi mai, 2016 - 2017. Subiectele au fost propuse de către profesori care 

fac parte din consiliul consultativ pe disciplină sau metodişti. 

Rezultatele  obţinute la simularea din luna mai au demonstrat faptul că elevii au parcurs materia, 

şi-au însuşit competenţele şi conţinuturile specifice programei, fapt reflectat în rezultatele finale 

ale examenului propriu-zis. 

 
Simulare examen bacalaureat – luna Procent promovare 

Decembrie 82% 

Martie 73,81% 

Mai 79,42% 

 

Rezultatele examenului naţional de bacalaureat – iunie – iulie 2017 

Proba A) - COMPETENŢE LINGVISTICE 
 

ÎNSCRIŞI REUŞIŢI NEPRE 

ZENTAŢI 

ELIMINAŢI MEDIU AVANSAT EXPERI 

MENTAT 

1632 
1628 
 

4 
 

0 
 

74 
 

312 
 

1228 
 

% 100% 0,25% 0% 4,55% 19,16% 75,43% 

 

Proba E a)- LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - SCRIS 
 

ÎNSCRIŞI REUŞIŢI RESPINŞI NEPRE 

ZENTAŢI 

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

1632 

 

1511 

 
107 

 
14 

 
362 

 
306 

 
330 

 
351 

 
158 

 
4 

 

% 93,39% 6,61% 0,86% 23,96% 20,25% 21,84% 23,23% 10,46% 0,26% 

 

Evaluare Naţională – iunie 2017 
 

PREZENŢI PROMOV

AŢI 

1-4,99 5–5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

1744 1704 40 125 189 327 505 499 59 

PROMOVAŢI:  97,70 

 

EXAMENE NAŢIONALE PROFESORI 
 

EXAMENE NAŢIONALE 

PROFESORI 

NR. PROFESORI DE 

LIMBA ROMÂNĂ/ 

PREZENŢI 

NR. PROFESORI DE 

LIMBA ROMÂNĂ CU 

NOTE PESTE 8 

 

NR. PROFESORI DE 

LIMBA ROMÂNĂ CU 

NOTE SUB 8 

DEFINITIVAT 8 6 2 

 

 

EXAMENE 

NAŢIONALE 

PROFESORI 

NR. PROFESORI 

DE LIMBA 

ROMÂNĂ/ 

PREZENŢI 

NR. PROFESORI 

DE LIMBA 

ROMÂNĂ CU 

NOTE  5 

 

NR. PROFESORI 

DE LIMBA 

ROMÂNĂ CU 

NOTE ÎNTRE 

5 – 6.99 

NR. 

PROFESORI 

DE LIMBA 

ROMÂNĂ CU 

NOTE  7 

TITULARIZARE 49 10 22 12 
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VI. Formarea continuă a cadrelor didactice 
 

Nr. crt. CURS CCD NR. PROFESORI DE LIMBA 

ROMÂNĂ PARTICIPANŢI 

1.  Formare utilizator de aplicaţie concret 22 

2.  Management de proiect – Curs de scriere proiecte 

europene ERASMUS + 

22 

3.  Didactica aplicată pentru limba şi literatura 

română în vederea pregătirii examenului naţional 

de titularizare 

23 

4.  Asigurarea calităţii in educaţie 10 

5.  Leadership si management in educaţie 12 

6.  Curs de formare pentru profesorii metodişti 1 

7.  Dezvoltarea competentelor didactice de evaluare a 

învăţării prin examene naţionale la disciplinele din 

programele de examene naţionale 

24 

8.  Iniţiere in utilizarea calculatorului 2 

9.  Management si consiliere pentru cariera didactica 14 

10.  Curs de limba engleza - Nivel mediu 3 

11.  TOTAL 133 
 

VII. Proiecte/ concursuri iniţiate de profesorii brăileni, derulate în anul şcolar 2016 – 2017 
 

NR. CRT. PROIECT UNITATE ŞCOLARĂ NIVEL 
1.  

Festival naţional de creaţie şi 

interpretare „Ana Blandiana” 

Liceul tehnologic „Anghel 

Salgny”, Şcoala „C. Sandu Aldea” 

Brăila 

naţional 

2.  Concurs de creaţie literară şi 

reviste şcolare „Mihai 

Eminescu” 

Şcoala Gimn. „Mihai Eminescu” 

Brăila 
3.  Concurs naţional de creaţie 

literară „Ars Nova” Liceul de Arte „H. Darclee” 
4.  Concursul Naţional de Creaţie 

Literară „Ion Creangă” 

Şcoala Gimn. „Ion Creangă” Brăila 

5.  Concurs regional - Popas la 

Poarta Neagră 

Şcoala gimnazială specială 

Tichileşti Penitenciar 

 

regional 

 

 

6.  
Concurs regional, cu 

participare naţională -Testul 

celor 4 întrebări 

Colegiul Naţional „Gh. M. 

Murgoci” Brăila 

 

 
7.  Proiect interjudeţean 

Universul cărţilor 

Şcoala Gimnazială R. Tudoran 

Brăila 
8.  Concursul interjudeţean 

Martie-n imagini scrise! 

Liceul Teoretic G. Vâlsan Făurei 

 
9.  

Proiect interjudeţean 

Educaţia...şi în afara şcolii 

Şcoala Gimnazială M. Eminescu 

Brăila 
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10.  
Proiect naţional Metaforă şi 

culoare în zi de sărbătoare 

Liceul Pedagogic D. P. 

Perpessicius Brăila 

 
11.  Concursul judeţean Toate 

pânzele sus! 

Şcoala Gimnazială "R. Tudoran" 

Brăila 
12.  Proiect educaţional judeţean 

Fii creativ în natură 

Şcoala Gimnazială "M. Viteazul" 

Brăila 
13.  Proiect educaţional judeţean 

Pledoarie pentru lectură 

Liceul Teoretic ”M. Sebastian” 

Brăila 
14.  Proiect educaţional judeţean 

”Brăila multietnică-Brăila 

Autentică” 

Liceul Teoretic ”M. Sebastian” 

Brăila 

15.  Concursul judeţean Vreau să 

fiu jurnalist 
Şcoala Gimnazială Movila Miresii 

16.  Proiect educaţional judeţean 

Incursiune în lirica 

românească 

Şcoala Gimnazială Mircea Vodă 

17.  Proiect educaţional judeţean 

Cartea lui Pann 

Şcoala Gimnazială "Anton Pann" 

Brăila 
18.  Proiect educaţional judeţean 

Mari scriitori la ceas 

aniversar 

Şcoala Gimnazială Ciocile 

19.  Citeşte şi dăruieşte! ISJ şi bibliotecile şcolare 
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VII. Puncte tari 2016 – 2017 

 

1. INSPECŢII ŞCOLARE 

- numărul cadrelor didactice inspectate: 

124 (75: grade didactice; 49: titularizare) 

-  numărul profesorilor care au obţinut 

gradul didactic I în acest an şcolar: 11 

- numărul calificativelor/notelor maxime 

acordate 

 

2. EXAMENE NAŢIONALE – ELEVI 

- promovabilitatea la E.N. (97,70%) şi 

bacalaureat (93,39%) 

- note 7, BAC: 843 

- note între 9 şi 10, E. N.: 558  

 

3. EXAMENE NAŢIONALE – 

PROFESORI 

- rezultatele examenului de definitivat (6 

note peste 8, din 8 candidaţi prezenţi); 

4. Formarea cadrelor didactice 

 - derularea cursurilor pentru pregătirea  

profesorilor debutanţi în vederea 

examenului de definitivat şi titularizare şi a 

cursurilor cu tematică evaluarea, în 

conformitate cu solicitările cadrelor 

didactice, exprimate la începutul anului 

şcolar 2015 – 2016; 

5. Cercuri metodice 

- adaptarea tematicii la nevoile reale ale 

activităţii didactice (elaborarea CDŞ-ului 

inter/transdisciplinar; noul curriculum); 

- elaborarea unor modele de CDŞ, postate 

pe site-ul ISJ 

6. Olimpiade şi concursuri 

- rezultate deosebite la etapa naţională a 

diverselor olimpiade şi concursuri specifice 

disciplinei; 

- organizarea concursurilor naţionale (Ars 

Nova, Ana Blandiana, Ion Creangă, Fănuş 

Neagu, Concursul celor 4  întrebări) 

- colaborarea interinstituţională în vederea 

iniţierii şi  derulării multiplelor concursuri 

regionale şi judeţene 

VII. Puncte slabe 2016 – 2017 

 

1. INSPECŢII ŞCOLARE 

- numărul mic al inspecţiilor de 

specialitate; 

- superficialitatea unor cadre didactice 

inspectate în utilizarea metodelor 

activ – participative; 

- insuficienta atenţie acordată de unii 

profesori inspectaţi momentului de 

feedback în cadrul lecţiilor; 

- superficialitate în abordarea 

diferenţiată a elevilor (C.E.S, elevi 

capabili de performanţă); 

- plafonarea unora dintre cadrele 

didactice care au obţinut gradul 

didactic I; 

- dezinteresul elevilor pentru lecturile 

suplimentare şi  lectura sporadică, 

superficială  a operelor scriitorilor 

canonici; 

 

2. EXAMENE NAŢIONALE – ELEVI 

- discrepanţe între evaluarea curentă şi 

cea de la examenele naţionale; 

- numărul mare de elevi care nu intră 

în prima sesiune a bacalaureatului / 

în evaluarea naţională; 

- diferenţele între nota iniţială la 

examenele naţionale şi cea finală, 

după contestaţii; 

 

3. EXAMENE NAŢIONALE – 

PROFESORI 

Titularizare:  

  Note sub 5:  10 

      5 – 6,99:           22 

4. Formarea cadrelor didactice 

- lipsa cursurilor de formare pentru profesorii 

care au obţinut gradul didactic I. 

 

5. Cercuri metodice 

- numărul mic al cadrelor didactice prezente – 

liceu 
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Ameninţări: 

- adaptarea dificilăla noile programe 

şcolare; 

- incertitudinea în ceea ce priveşte 

prezenţa manualelor şcolare la clasa 

a V-a; 

- lipsa dotării materiale a unor unităţi 

şcolare cu aparatură specifică 

utilizării instrumentelor IT; 

- dificultatea cadrelor didactice care fac 

naveta în a se implica în activităţi 

extraşcolare, 

transdisciplinare/proiecte; 

- neasigurarea continuităţii la clasă din 

cauza mobilităţii permanente a 

cadrelor didactice 

- reducerea populaţiei şcolare şi implicit 

a numărului de posturi  
 

Oportunităţi: 

- existenţa bazei de date a profesorilor 

de limba şi literatura română 

(încadrare, CDŞ, nevoia de 

formare etc.) 

- existenţa profesorilor cu certificat de 

formator 

- existenţa profesorilor cu certificat de 

mentor 

- lipsa cadrelor didactice necalificate 

care predau disciplina limba şi 

literatura română 

- numărul mare de cadre didactice 

care au obţinut gradul didactic I 

- documentaţia depusă pentru 

înfiinţarea Centrului de Excelenţă 

- numărul profesorilor de limba şi 

literatura română, membri ai 

Corpului Naţional al Experţilor 

- cursurile oferite profesorilor pentru 

aplicarea noului curriculum 

- prezenţa în grupurile de lucru MEN 

a unora dintre cadrele didactice 

brăilene 

- existenţa profesorilor metodişti cu 

experienţă în activitatea de 

evaluare, orientare şi control 
 

 

VIII. Soluţii pentru optimizarea activităţii didactic 

- susţinerea unor cursuri de formare adaptate nevoilor reale ale profesorilor de limba şi literatura 

română, în contextul implementării unui nou curriculum; 

- valorificarea informaţiilor furnizate de evaluarea continuă a elevilor pentru stabilirea 

măsurilor ameliorative care se impun; 

- monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţilor comisiilor metodice din unităţile şcolare; 

- susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul cercurilor pedagogice şi analiza riguroasă a 

acestora; 

- abordarea unor teme de actualitate în didactica disciplinei în cadrul cercurilor metodice; 

- pregătirea elevilor pentru  obţinerea performanţelor la olimpiade şi concursuri şcolare 

specifice discipliei. 
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RAPORT AL ACTIVITĂŢILOR DERULATE DE CĂTRE I.S.J. BRĂILA PENTRU 

COPIII ŞI ADULŢII STRĂINI CARE AU DOBÂNDIT O FORMĂ DE PROTECŢIE SAU 

UN DREPT DE ŞEDERE ÎN ROMÂNIA 

 

1. CURSURI DE INIŢIERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

- Decizia nr. 998/08.09.2016 – C.A.  I.S.J.: unitatea de învăţământ numită pentru organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor de iniţiere în limba română: Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” 

- Decizia nr. 189/ 07.10. 2016 – C. A.  Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” (adulţi): profesori 

numiţi pentru predarea cursurilor de iniţiere în limba română: 

 Burnete Marcela, Şcoala Gimnazială Berteştii de Jos 

Preda Alina, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

- Decizia nr. 155/20 februarie 2017 – C.A. I.S.J.: unitatea de învăţământ numită pentru 

organizarea şi desfăşurarea cursurilor de iniţiere în limba română (copii): Şcoala 

Gimnazială „Al. I. Cuza” 

- Decizia nr. 685/13 iunie 2017: C.A. I.S.J. – Constituirea Comisiei de evaluare a 

participanţilor la cursul de iniţiere în limba română 2016 - 2017 

 
PERSOANE 

ÎNSCRISE 

ADULŢI COPII PREZENŢI LA 

EVALUARE 

NIVELUL COMPETENŢELOR 

LINGVISTICE 

 

F B ADULŢI COPII ADULŢI COPII 

A1, 

A2 

B1, 

B2 

C1, 

C2 

A1, 

A2 

B1, 

B2 

C1, 

C2 

43 22 10 10 11 1 2 7 2 - 1 - 

 

2. PROIECTE ŞI PARTENERIATE 

2.a. Protocol de colaborare I.S.J. Brăila – Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Brăila – 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti: derularea proiectului Modalităţi de optimizare a 

intervenţiilor educaţionale pentru copiii care provin din familii de refugiaţi/beneficiază de 

protecţie internaţională 

-  participarea inspectorului de limba română şi a directorului adjunct al Şcolii Gimnaziale „Al. I. 

Cuza” la seminarul Parteneriate şcolare pentru educaţia şi integrarea copiilor refugiaţi – 

Bucureşti, 22 martie 2017; 

- participarea inspectorului de limba română şi a directorului adjunct al Şcolii Gimnaziale „Al. I. 

Cuza” la seminarul Introducere în practici restaurative – facilitarea intervenţiilor educaţionale 

pentru copiii proveniţi din familiile de refugiaţi (Bucureşti, 23 – 24 mai 2017); 

- aplicarea practicilor restaurative  la Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” – workshop părinţi români 

şi sirieni, profesori, directori, inspectorul de limba şi literatura română; formator, Vidia Negrea, 

expert internaţional formator (29 mai 2017); 

-  participarea inspectorului de limba română şi a directorului adjunct al Şcolii Gimnaziale 

„Al. I. Cuza” la conferinţă internaţională Democratic School Governance for Inclusion: a 

whole community approach – Atena, Grecia, 28 – 29 septembrie 2017; 

2.b. Acord de parteneriat nr. 12603/24.10.2016,  I.S.J. Brăila – Asociaţia Novapolis: 

proiectul INTEGRARE +: Servicii de asistenţă pentru migranţi în Regiunea 2; integrarea 

beneficiarilor de protecţie internaţională şi a resortizanţilor ţîrilor terţe cu şedere legală în 

Regiunea 2 – judeţele Constanţa, Galaţi, Tulcea, Brăila, Bacău, Vaslui şi Vrancea 

- 07.11. 2016 – întâlnire de coordonare trimestrială, Constanţa 

- 02. – 03 02.2016 – Conferinţă regională, Sinaia 
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- 03 – 05. 02. 2017 – Sesiune de instruire, Sinaia 

2.c. participarea inspectorului de limba şi literatura română la dezbaterea lansată de 

Consiliul Naţional pentru Refugiaţi în cadrul proiectului Integrarea refugiaţilor în 

România, 01 – 03.11. 2016, Sinaia (conform adresei nr. 10025/03.10.2016); 

2.d. implicarea I.S.J. Brăila, prin persoana delegată, Georgiana Troia, inspectorul de 

limba şi literatura română, în derularea proiectului Contextul integrării contează – 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI/ Fondul pentru Azil, Migraţie şi 

Integrare – FAMI), Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii şi Asociaţia 

CONECT 

 

 

MATEMATICĂ 
 

DISCIPLINA/ISJ: MATEMATICĂ/BRĂILA 
Inspector şcolar: prof. NICOLAE CĂTĂLIN STĂNICĂ (1 normă), 

 

I. STATISTICA PRIVIND INSPECŢIA ŞCOLARĂ  

 

Total 

inspecţii 

Tipuri de inspecţii 

Inspecţii de specialitate Inspecţii tematice 
Inspecţia şcolară 

generală 

Inspecţii de 

specialitate 

(curentă) 

Inspecţi

i 

speciale 

 

Inspecţii 

tematice 

ISJ 

Inspecţii 

tematice în 

specialitate 

Inspecţi

i 

general

e 

Inspecţii de 

revenire 

82 44 11 8 2 15 2 

        

Inspecţiile şcolare s-au realizat în anul şcolar 2016-2017 de către inspectorul şcolar de 

specialitate, prof. Nicolae Cătălin Stănică şi de către corpul de metodişti ai I.S.J. Brăila, 

specialitatea matematică: 

 

Nr. 

crt. Numele şi prenumele Unitatea de provenienţă 

1 Antohe Valerian Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius” Brăila 

2 Botea Carmen Colegiul Naţional ”N. Bălcescu” Brăila 

3 Botea Viorel Colegiul Naţional ”N. Bălcescu” Brăila 

4 Cerchez Daniela Cornelia Şcoala Gimnazială “Ion Băncilă” Brăila 

5 Dimov Adela Ortansa Colegiul Naţional ”N. Bălcescu” Brăila 

6 Stănică Daniela Narcisa Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius” Brăila 

7 Teodorescu Nicoleta Mădălina Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius” Brăila 

 

Îndrumarea activităţii cadrelor didactice s-a concretizat prin ore de consiliere, analiză, dezbateri, 

cursul de formare organizat la C.C.D. Brăila, “Debut în matematică, debut în învăţământ” (adresat 
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profesorilor debutanţi, profesorilor cu gradul didactic definitiv şi profesorilor înscrişi la gradul al 

II-lea) şi inspecţii de specialitate, tematice şi generale. 

Activităţile de îndrumare şi control s-au desfăşurat conform Graficului unic de control al I.S.J. 

Brăila - semestrul I şi semestrul II, dar şi în cadrul programului de audienţe. La disciplina 

matematică au fost realizate inspecţii tematice de specialitate, având la bază sesizarea depusă de un 

grup de părinţi de la Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu” şi a ordinului de serviciu primit din 

partea Consiliului de Administraţie al I.S.J. Brăila.  

Inspecţiile efectuate în cadrul domeniului funcţional al I.S.J. Brăila, ”Curriculum şi activitate 

extraşcolară” s-au realizat astfel: 

 

 

Nr. 

crt. 

Perioada Tip 

inspecţie 

Unităţi şcolare vizate 

1 Semestrul I generală Şcoala Gimnazială “Sf. Andrei”, Şcoala Gimnazială Romanu, 

Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” 

2 Semestrul al II-lea generală Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, Şcoala Gimnazială 

Unirea, Şcoala Gimnazială “George Coşbuc” 

3 23.05-10.06.2017 tematică Liceul Teoretic “Mihail Sebastian”, Colegiul Tehnic “Edmond 

Nicolau”, Şcoala Gimnazială Surdila Greci, Şcoala 

Gimnazială Surdila Găiseanca, Şcoala Gimnazială Mircea 

Vodă 

4 20.02-03.03.2017 tematică Liceul Teoretic “Mihail Sebastian”, Colegiul Tehnic “Edmond 

Nicolau”, Şcoala Gimnazială Surdila Greci, Şcoala 

Gimnazială Surdila Găiseanca, Şcoala Gimnazială Mircea 

Vodă 

5 20.02.2017 tematică Liceul Teoretic “Mihail Sebastian”, Colegiul Tehnic “Edmond 

Nicolau”, Şcoala Gimnazială Surdila Greci, Şcoala 

Gimnazială Surdila Găiseanca, Şcoala Gimnazială Mircea 

Vodă 

6 21-29.11.2016 tematică Liceul Teoretic “Mihail Sebastian”, Colegiul Tehnic “Edmond 

Nicolau”, Şcoala Gimnazială Surdila Greci, Şcoala 

Gimnazială Surdila Găiseanca, Şcoala Gimnazială Mircea 

Vodă 

7 01–09.09.2016 tematică Liceul Teoretic “Mihail Sebastian”, Colegiul Tehnic “Edmond 

Nicolau”, Şcoala Gimnazială Surdila Greci, Şcoala 

Gimnazială Surdila Găiseanca, Şcoala Gimnazială Mircea 

Vodă 

8 07.12.2016 Simulare 1, 

bac +en 

Simulare la nivelul judeţului organizată de I.S.J. Brăila 

Liceul Tehnologic Însurăţei, Colegiul Naţional “Ana Aslan”, 

Liceul Teoretic “Mihail Sebastian” 

9 15.03.2017 Simulare 2, 

bac+en 

Simulare organizată la nivel naţional de MEN 

Şcoala Gimnazială Unirea, Şcoala Gimnazială Viziru, Şcoala 

Gimnazială Zăvoaia, Şcoala Gimnazială Cireşu, Şcoala 

Gimnazială Ulmu 

10 10.05.2017 Simulare 3, 

bac+en 

Simulare la nivelul judeţului organizată de I.S.J. Brăila 

Liceul Tehnologic Însurăţei, Colegiul Naţional “Ana Aslan”, 

Liceul Teoretic “Mihail Sebastian” 
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În cadrul acestor inspecţii au fost urmărite obiectivele propuse în tematica de control, au fost efectuate 

şi inspecţii la clase, au fost verificate portofoliile profesorilor de matematică, s-a urmărit nivelul de 

pregătire al unităţii şcolare pentru susţinerea examenelor naţionale şi s-au redactat note de control 

care au conţinut recomandări cu privire la punctele slabe identificate. 

 

 

II. DIAGNOZA PROCESULUI  EDUCAŢIONAL 

 

A. Calitatea activităţii de predare-învăţare (informaţii obţinute prin: inspecţii de specialitate, 

inspecţii tematice, inspecţii generale) 

 

A.1 Calitatea demersului didactic şi a activităţilor de învăţare observate: 

Aspecte pozitive:  

Inspecţii de specialitate: 

 Planificările calendaristice anuale şi semestriale din unităţile şcolare sunt corect întocmite şi 

sunt avizate de conducerea unităţii. 

 Cadrele didactice sunt foarte bine pregătite din punct de vedere metodic şi ştiinţific. 

 Comunicarea profesor-elev este adecvată. 

 Încadrarea în timpul didactic (o bună alternare a noţiunilor teoretice prezentate însoţite de 

aplicaţii pracţice foarte bine selectate). 

 Se acordă o mare atenţie asigurării feedbackului. 

 Resursele materiale şi temporale sunt utilizate eficient. 

 Se remarcă utilizarea corectă a resurselor online (platforme educaţionale recomandate în cadrul 

consfătuirilor, a cercurilor pedagogice, a inspecţiilor). 

 S-au utilizat materiale diverse: table interactive, calculatoare (lecţii în Geogebra), fişe de lucru, 

fişe de teste (tehnoredactate utilizând Math Type) – realizate diferenţiat şi ţinându-se seama de 

experienţa anterioară a elevilor. 

Inspecţii tematice:  

 Există documente la dosarul catedrei care conţin materiale elaborate de elevi şi cu ajutorul 

cărora se realizează monitorizarea permanentă a activităţii elevilor. 

 Există programe de pregătire suplimentară în vederea îmbunătăţirii rezultatelor la examenele 

naţionale. 

 Respectarea procedurilor de organizare la nivelul unităţilor şcolare a celor trei simulări ale 

examenelor naţionale (Evaluare Naţională şi Bacalaureat).  

   Inspecţii generale 

 Dosarul catedrei şi portofoliile personale ale profesorilor conţin pe lângă documentele 

recomandate (transmise de către inspectorul de specialitate pe ftp, mail, site) şi diverse materiale 

ştiinţifice şi metodice utile profesorilor din catedră. 

 Aspecte care necesită îmbunătăţire: 

 Realizarea permanentă a legăturii dintre teorie şi practică, în zona pregătirii pentru examenul 

de Evaluare Naţională şi Bacalaureat. 

 Verificarea constantă a temelor pentru acasă şi rezolvarea unor aplicaţii considerate de 

majoritatea elevilor foarte dificile.  

 Metoda de lucru preponderent utilizată este cea frontală, chiar dacă se utilizează metodele 

active şi învăţarea centrată pe elev şi de egalitatea şanselor (aceleaşi fişe de lucru indiferent de 

nivelul elevilor). 
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 Nu este generalizată utilizarea materialelor de lucru suplimentare – fişe de lucru, fişe de teorie, 

fişe de teste, fişe de recapitulare, fişe ce conţin aspecte teoretice şi nu se utilizează TIC în mod 

curent (în general, calculatorul este utilizat în inspecţiile anunţate). 

 A.2 Impactul inspecţiei şcolare - respectarea recomandărilor formulate: 

 Repartizarea elevilor pe grupe de lucru diferenţiat, mobile (de nivel superior, mediu, cu nevoi 

speciale) în funcţie de standarde bine precizate şi având în vedere stilurile de învăţare şi 

inteligenţele multiple. 

 Aplicarea testelor iniţiale la începutul fiecărei unităţi de învăţare în vederea realizării unei 

planificări corecte a unităţii de învăţare.  

 Generalizarea orelor de pregătire suplimentară şi introducerea cercurilor de matematică la 

nivelul unităţilor şcolare. 

 Realizarea unui orar al activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă). 

 Aplicarea autoevaluării de către elevi la cât mai multe ore. 

 Realizarea feed-back-ului de care să se ţină seama în elaborarea ulterioară a materialelor de lucru 

şi planificarea ulterioară a activităţilor. 

 Identificare unor metode sau măsuri de responsabilizare a familiilor, în vederea implicării 

acestora în procesul de monitorizare şi pregătire a examenelor naţionale. 

B. Evaluarea internă (cu scop de orientare şi optimizare a învăţării) şi externă (examene 

naţionale): aprecieri referitoare la progresul şcolar realizat de elevi pe parcursul anului şcolar, la 

calitatea şi obiectivitatea notării (aşa cum rezultă din inspecţia la clasă) însoţite de o comparaţie 

între rezultatele evaluării interne cu evaluarea externă (simulare, examene naţionale, examene 

competenţe profesionale, evaluările naţionale II, IV, VI, alte evaluări MEN) 

B.1 Evaluarea internă: 

Aspecte pozitive:  

 Organizarea a trei sesiuni de simulare a examenelor naţionale (Evaluare Naţională şi 

Bacalaureat). 

 Utilizarea unor noi forme şi metode de evaluare (inclusiv utilizarea calculatorului şi a 

evaluărilor on-line). 

 Participarea unui număr foarte mare de elevi din mediul rural la olimpiadele şi concursurile 

şcolare. 

 Organizarea etapei locale şi interjudeţene a Olimpiadei Satelor din Sud-Est (Brăila a fost 

centrul de organizare şi evaluare pentru judeţele Brăila, Galaţi, Tulcea, Vrancea şi Ialomiţa). 

 Organizarea unui număr mare de concursuri adresate elevilor din mediul rural (în anul şcolar 

2016-2017 au fost organizate 6 concursuri adresate elevilor din mediul rural şi două 

concursuri la nivelul municipiului Brăila).  

 Organizarea ediţiei I a Concursului Interjudeţean de Matematică şi Informatică, 

“TehnoMath”, destinat elevilor de la filiera tehnologică. 

 Notarea este obiectivă şi furnizează informaţii despre modul în care elevii îşi îmbogăţesc 

învăţarea şi îşi dezvoltă competenţele specifice. 

 Itemii propuşi în testele de evaluare sunt ordonaţi progresiv din punct de vedere al 

dificultăţii şi complexităţii, susţinând buna înţelegere a noţiunilor teoretice predate. 

 Temele pentru acasă contribuie la învăţare şi permit dezvoltarea creativităţii şi 

competenţelor elevilor. 

 Existenţa programelor de pregătire suplimentară în vederea susţinerii examenelor naţionale. 

   Aspecte care necesită îmbunătăţire: 

 Evaluarea unui număr mai mare de elevi la fiecare activitate didactică. 

 Evaluarea este în continuare realizată utilizând metodele clasice. 
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 Păstrarea echilibrului între formativ/ informative pe parcursul orei de curs. 

 Dezvoltarea interesului elevilor pentru cunoaştere şi prin valorificarea mijloacelor moderne 

oferite de diferite soft-uri educaţionale ale societăţii informaţionale contemporane. 

 Utilizarea şi încurajarea autoevaluării. 

 Cauze identificate:  

 Nepersonalizarea planificărilor. 

 Lipsa consilierii elevilor cu dificultăţi de învăţare. 

 Posibilitatea ca elevii ce obţin note mai mici decât 5 la matematică, evaluarea naţională să 

ocupe locuri în licee tehnologice, unde pentru a promova examenul de bacalaureat trebuie 

să obţină o notă mai mare sau egală cu 5, la matematică. 

 Lipsa unei baze de date la nivelul judeţului cu teste standardizate pentru pregătirea 

evaluărilor curente şi sumative. 

 Neutilizării site-ului dedicat examenelor naţionale www.subiecte.edu.ro. 

 Utilizarea unor forme “învechite” de evaluare (itemi care nu reflectă recomandările CNEE, 

itemi care nu sunt prezenţi în modelele postate pe site–ul oficial, lipsa baremului de evaluare 

şi notare, lipsa rezolvării complete, în clasă, a testelor administrate). 

 

În continuare sunt prezentate rezultatele obţinute la cele trei simulări ale examenelor naţionale 

organizate la nivelul judeţului Brăila: 

 

Simulare examen de bacalaureat, organizată de I.S.J. Brăila pe 7 decembrie 2016: 

 

Disciplina Nr. 

elevi 

înscrişi 

Nr. 

elevi 

prezenţi 

Rezultate 

< 5 5 – 

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 

10 Promovabilitate 

Matematică 

Teoretic 
386 375 159 79 42 34 36 19 6 57,60% 

Matematică 

Tehnic 
515 386 328 38 12 8 0 0 0 15,02% 

Matematică 

Pedagogic 
52 52 25 8 10 5 4 0 0 51,78% 

Matematică 

Total 
953 813 512 125 64 47 40 19 6 37,02% 

 

Simulare examen de bacalaureat, organizată de M.E.N. pe 16 martie 2017: 

 

NR. 

CRT. 
DISCIPLINA CLASA ÎNSCRIŞI PREZENŢI NOTE<5 NOTE>=5 % 

1 Matematică XI 1424 1238 657 581 46,93 

2 Matematică XII 1287 1143 475 668 58,44 

 

Simulare examen de bacalaureat, organizată de I.S.J. Brăila pe 10 mai 2017: 

 

Nr. 

crt. 
Disciplina Profil Înscrişi Prezenţi 

Note 

<5 

Note 

>=5 

Procent de note 

>=5 

1 Matematică Mate_info 338 329 34 295 89,66 
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2 Matematică Ştiinţele_naturii 359 340 38 302 88,82 

3 Matematică Tehnologic 546 347 236 111 31,98 

4 Matematică Pedagogic 52 52 13 39 75,00 

 

Simulare evaluare naţională, organizată de I.S.J. Brăila pe 7 decembrie 2016: 

 

NR. 

CRT. 
DISCIPLINA CLASA ÎNSCRIŞI PREZENŢI NOTE<5 NOTE>=5 % 

1 Matematică VIII 2279 2078 962 1116 53,70 

 

Simulare evaluare naţională, organizată de M.E.N. pe 16 martie 2017: 

 

NR. 

CRT. 
DISCIPLINA CLASA ÎNSCRIŞI PREZENŢI NOTE<5 NOTE>=5 % 

1 Matematică VIII 2345 2091 969 1122 53,65 

 

Procentul de elevi prezenţi din cei înscrişi la proba de matematică a fost de 91,51%. 

 

Simulare evaluare naţională, organizată de I.S.J. Brăila pe 10 mai 2017: 

 

NR. 

CRT. 
DISCIPLINA CLASA ÎNSCRIŞI PREZENŢI NOTE<5 NOTE>=5 % 

1 Matematică VIII 2581 2188 854 1334 60.97 

 

        B.2 Evaluarea externă: 

 

Rezultatele examenului naţional de bacalaureat – iunie – iulie 2017 

Promoţia curentă şi promoţii anterioare 

 

F
o
rm

a
 d

e 

in
v
a
ta

m
a
n

t 

Discipli

na 

C
a
n

d
id

a
ti

 i
n

sc
ri

si
 

C
a
n

d
id

a
ti

 r
eu

si
ti

 

Din care cu note 

5 - 

5.9

9  

 

6 - 

6.9

9  

 

7 - 

7.9

9  

 

8 - 

8.9

9  

 

9 - 

9.99 

 

10 Admis 

Zi 

Matema

tică 996 

889 

(90,53%) 124 116 134 178 251 86 64 (7,2%) 

Seral 

Matema

tică 23 16 (88,89%) 7 7 1 1 0 0 

5 

(31,25%) 

Frecvenţă 

redusă 

Matema

tică 9 5 (62,5%) 3 2 0 0 0 0 5 (100%) 

TOTAL proba E)c) 

102

8 

910 

(90,28%) 134 125 135 179 251 86 

74 

(8,13%) 
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Rezultate Evaluarea Naţională, 21 iunie 2017 

 

Disciplina 

Nr. 

elevi 

prezenţi 

Rezultate 

< 5 
5 – 

5,99 

6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 
10 

Procent 

de note 

>=5 

Matematică 

Urban 1127 113 124 143 185 218 287 57 89,97 

Matematică 

Rural 616 180 115 115 84 73 48 1 70,78 

Matematică 

Total 1743 293 239 258 269 291 335 58 83,19 

 

 

Aspecte pozitive:  

 Rezultatele la evaluarea naţională sunt foarte bune, Brăila ocupând locul I în ierarhia 

judeţelor. 

 Locul V pe ţară la promovabilitatea Examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie. 

      Aspecte care necesită îmbunătăţire:  

 Rezultatele liceelor tehnologice. 

 Concursuri de matematică la nivel judeţean, adresate profilului tehnologic şi pedagogic.  

      Cauze identificate:  

 Dezinteresului manifestat de elevi şi familiile lor cu privire la evoluţia şcolară. 

 Lipsa implicării active a unor profesori de matematică din liceele tehnologice în activităţi 

suplimentare de pregătire a elevilor pentru bacalaureat. 

 Disfuncţii în realizarea evaluărilor curente (lipsa concordanţei testelor de evaluare cu 

programa şcolară, nivel nejustificat de ridicat al dificultăţii subiectelor, lipsa baremului de 

evaluare şi notare, lipsa punctajului acordat pentru fiecare item). 

 

C. Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi 

internaţionale (se vor nominaliza şi profesorii care au pregătit elevii) 

 

Olimpiada Naţională de Matematică 

 

Conform calendarului de desfăşurare a olimpiadelor şcolare şi a hotărârii Consiliului Consultativ 

pentru disciplina matematică, din cadrul I.S.J. Brăila, olimpiada de matematică a avut în anul şcolar 

2016-2017 următoarele etape: 

- Etapa pe şcoală: clasele V – XII: ianuarie, în fiecare unitate şcolară. 

- Etapa locală: clasele V – XII: 26 februarie 2017, în fiecare unitate şcolară. 

- Etapa judeţeană: clasele V – XII: 18 martie 2017, la Şcoala Gimnazială “Mihai 

Eminescu”, Brăila. 

- Etapa finală: clasele V-XII: 19-23 aprilie 2017, Timiş 

Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană a Olimpiadei Naţionale de Matematică a 

fost propusă de Consiliul Consultativ al disciplinei matematică de la nivelul I.S.J. Brăila şi a fost 
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numită prin decizia inspectorului şcolar general al I.S.J. Brăila, prof. dr. Cătălin CANCIU. Consiliul 

Consultativ al disciplinei matematică a avut următoarea componenţă, în anul şcolar 2016-2017: 

Nr. 

crt.  
Nume şi prenume Unitatea şcolară Adresa de email 

1 Baltă Mihaela Şc. Gimn. "Mihai Eminescu" mihaelabalta@yahoo.com 

2 Botea Viorel 
Colegiul Naţional "N. 

Bălcescu" 
bcviorel2011@yahoo.com 

3 Cerchez Costel Liceul Teoretic "N. Iorga" c_cerchez@yahoo.com 

4 Cerchez Daniela Şc. Gimn. "Ion Băncilă" cerchezdc@yahoo.com 

5 Ciorăscu Marian Liceul Tehnologic "G. Moisil" mciorascu@yahoo.com 

6 Crăcan Anda 
Liceul Tehnologic "M. 

Basarab" 
cracan_anda@yahoo.com 

7 Mărtinescu Mioara Şc. Gimn. Vişani mioara.martinescu@yahoo.com 

8 Mazalu Ionuţ Şc. Gimn. "Mihu Dragomir" mazalui@yahoo.com 

9 Nedelcu Ionela 
Liceul Tehnologic "A. 

Saligny" 
ionelanedelcu18@yahoo.com 

10 Petrovici Gabriela Liceul Teoretic "G. Vâlsan" petrovici_gabi2007@yahoo.com 

11 Popovici Ana Şc. Gimn. Scorţaru Nou popovici_a2000@yahoo.com 

12 Tarţa Mirela Şc. Gimn. Movila Miresii bitica98@yahoo.com 

13 Teodorescu Mădălina 
Liceul Pedagogic "D. P. 

Perpessicius" 
madalinateodorescu@yahoo.com 

În anul şcolar 2016-2017 am realizat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Consultativ pe disciplină, la nivelul I.S.J. Brăila, propus către C.A. al I.S.J. Brăila şi aprobat în 

şedinţa din 22 septembrie 2016. 

Toate informaţiile privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Matematică, etapa 

locală şi etapa judeţeană sunt postate şi pe site-ul I.S.J. Brăila, la adresa 

http://www.isjbraila.ro/discipline_domenii_det.php?idd=6.  

Rezultatele lotului reprezentativ la etapa finală a Olimpiadei Naţionale de Matematică au fost: 

Nr. 

crt. 

Nume şi 

prenume elev 
Cls. Unitatea şcolară 

Profesor 

îndrumător 
Punctaj 

Premiu 

SSMR 

Poziţie 

clasament 

1 Mărgărit Andrei 5 
Şcoala Gimnazială 

"Fănuş Neagu" 

Tilincă 

Daniela 
5p   66/71 

2 
Plopeanu 

Teodora Anca 
6 

Colegiul Naţional 

"Nicolae Balcescu" 
Botea Viorel 8p   73/85 

3 Răducan Denis 7 
Şcoala Gimnazială 

"Fănuş Neagu" 

Tilincă 

Daniela 
7,5p   52/74 

4 
Badea Andrada 

Georgiana 
8 

Colegiul Naţional 

”Nicolae Balcescu” 

Daniilescu 

Gabriel 
11p Argint 19/90 

5 Popescu Maria 9 
Colegiul Naţional 

”Nicolae Balcescu” 

Botea Viorel/    

Botea Carmen 
13p Bronz 34/69 

6 
Predi Andreea 

Oana 10 

Colegiul Naţional 

”Nicolae Balcescu” 

Danielescu 

Iulian 
4p   81/98 

7 
Moise Gabriel 11 

Colegiul Naţional 

”Nicolae Balcescu” 

Danielescu 

Iulian 
15p Bronz 20/65 

http://www.isjbraila.ro/discipline_domenii_det.php?idd=6
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8 
Grecu Cristian 

Stelian 11 

Colegiul Naţional 

”Nicolae Balcescu” 

Danielescu 

Iulian/          

Stănică 

Nicolae 

7p   49/65 

9 Lascu Răzvan 12 
Colegiul Naţional 

"Gh. M. Murgoci" 

Boicescu 

Nazeli 
1p   50/54 

 

Doamnele profesoare Tilincă Daniela şi Adriana Mihăilă au fost însoţitoare ale lotului 

reprezentativ al Brăilei la etapa finală a Olimpiadei Naţionale de Matematică. 

 

Participări ale elevilor la concursuri naţionale, în anul şcolar 2016 – 2017: 

 

1. Concursul Naţional de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici”, etapa finală, 19–21 mai 

2017, Iaşi 

 

Toate informaţiile privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional de Matematică 

Aplicată “Adolf Haimovici” sunt prezente şi pe site-ul ISJ Brăila la adresa: 

http://www.isjbraila.ro/discipline_domenii_cont.php?idd=6&iddc=28 

 

     Elevii calificaţi la etapa finală au obţinut următoarele rezultate: 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi 

prenume elev 
Cls. Unitatea şcolară 

Profesor 

îndrumător 
Punctaj Premiul 

Medalie 

SSMR 

1 
Neagu Robert 

Valentin 
9 

Colegiul Tehnic 

"Panait Istrati" 

Paraschiv 

Rodica 
11,5     

2 
Vârgolici 

Mihai 
9 

Colegiul Naţional 

”Gh. M. Murgoci” 

Murea 

Roxandra 
20,5     

3 
Bârsan Ştefania 

Ioana 
9 

Colegiul Naţional 

”Gh. M. Murgoci” 

Stănică 

Nicolae  
13     

4 
Lupea Ina 

Adria Ştefania 
9 

Liceul Pedagogic 

“D. P. 

Perpessicius” 

Stănică 

Daniela 
6     

5 
Andreev Maria 

Anastasia 
10 

Colegiul Naţional 

”Gh. M. Murgoci” 

Boicescu 

Nazeli 
12     

6 
Orlea 

Alexandra 
10 

Colegiul Naţional 

”Gh. M. Murgoci” 

Negulescu 

Dan 
26,5 II Argint 

7 
Lupşa Sabina 

Florina 
10 

Colegiul Naţional 

”Gh. M. Murgoci” 

Boicescu 

Nazeli 
7     

8 Necula Andrei 10 

Liceul Pedagogic 

“D. P. 

Perpessicius” 

Stănică 

Daniela 
1,5     

9 
Baciu Beatrice 

Florentina 
11 

Colegiul 

Economic "Ion 

Ghica" 

Bunea 

Virginia 
4,5     

10 
Grădeanu 

Maria 
11 

Colegiul Naţional 

”Gh. M. Murgoci” 

Murea 

Roxandra 
21     

http://www.isjbraila.ro/discipline_domenii_cont.php?idd=6&iddc=28
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11 Vîju Georgiana 11 

Liceul Pedagogic 

“D. P. 

Perpessicius” 

Teodorescu 

Mădălina 
13,5     

12 
Dragu Marius 

Alin 
12 

Colegiul Naţional 

”Gh. M. Murgoci” 

Negulescu 

Dan 
absent     

13 
Ciochină 

Emilia 
12 

Colegiul Naţional 

”Gh. M. Murgoci” 

Negulescu 

Dan 
absentă     

14 Gârbu Gabriela 12 

Liceul Pedagogic 

“D. P. 

Perpessicius” 

Antohe 

Valerian 
20     

15 Creţu Nicolae 12 

Liceul Pedagogic 

“D. P. 

Perpessicius” 

Antohe 

Valerian 
21 M   

16 

Sihleanu 

Camelia 

Veronica 

12 

Liceul Pedagogic 

“D. P. 

Perpessicius” 

Antohe 

Valerian 
absentă     

 

Doamna profesoară Roxandra Murea a însoţit lotul reprezentativ al Brăilei la etapa finală a 

Concursului Naţional de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici”. 

 

2. Concursul Naţional de Matematică “Olimpiada Satelor din România”, etapa finală, 23–

25 iunie 2017, Cluj-Napoca 

 

Elevii calificaţi la etapa finală au obţinut următoarele rezultate: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Cls. 
Unitatea de 

învăţământ 

Profesor 

îndrumător 
Punctaj Premiu 

1 
DOBRINCU 

LARISA 
4 

ŞC. GIMNAZIALĂ 

CHISCANI 

DUMBRAVĂ 

OCTAVIA 
24p II 

2 POPA MONICA 5 
ŞC. GIMNAZIALĂ 

MOVILA MIRESII 

BRATOSIN 

CRINA 
4p 

  

3 
SURDU 

ANDREEA 
5 

ŞC. GIMNAZIALĂ 

ROMANU 

ALEXANDRU 

MARCELA 
6p 

  

4 
ŞERBĂNOIU 

CLAUDIA 
6 

ŞC. GIMNAZIALĂ 

MIRCEA VODĂ 

CIORTAN 

FLORIN 
5p 

  

5 
IONESCU 

ALEXANDRU 
7 

ŞC. GIMNAZIALĂ 

VICTORIA 

ALBU 

GEORGIANA 
7p 

  

6 
CĂPRIŢĂ 

BOGDAN 
8 

ŞC. GIMNAZIALĂ 

DUDEŞTI 

BĂNICĂ 

CRISTINA 
9p 

  

 

Domnul profesor Florin Ciortan a însoţit lotul reprezentativ al Brăilei la etapa finală a Concursului 

Naţional de Matematică „Olimpiada Satelor din România”. 
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III. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE  

Enumerarea activităţilor de succes  

1. Consfătuirea judeţeană a cadrelor didactice din specialitatea matematică. În cadrul consfătuirii 

s-a discutat despre: documentele profesorului de matematică, structura anului şcolar 2016-2017, 

planul cadru de învăţământ, programele şcolare de matematică, noutăţi privind programa de 

bacalaureat şi evaluarea naţională, prezentarea statisticilor privind rezultatele la examenele 

naţionale din anul şcolar 2015–2016, precizări privind desfăşurarea Olimpiadei de matematică în 

anul şcolar 2016-2017, programa Olimpiadei de matematică în anul şcolar 2016-2017, formarea 

continuă, programul concursurilor în anul şcolar 2016–2017, programul cercurilor pedagogice în 

anul şcolar 2016-2017. 

2. Şedinţele de cerc pedagogic  s-au desfăşurat în noiembrie 2016 şi mai 2017.  

Activitatea la nivelul judeţului Brăila este structurată în 6 module cu 12 responsabili.              

Pe data de 18 noiembrie 2016, ora 15:00, a avut loc activitatea pe module a Cercului Pedagogic de 

Matematică după cum urmează: 

GIMNAZIU 

     a) Modulul "OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE" 

Interval orar 14:00-15:00, Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius“, Brăila 

Participă toţi profesorii cuprinşi în acest modul. 

Tema: Strategii de rezolvare a subiectelor de la Olimpiada Naţională de Matematică, etapa 

finală, 19-23 aprilie 2016, clasele V – VIII. 

 Analiza rezultatelor obţinute de lotul reprezentativ al judeţului Brăila la Olimpiada 

Naţională de Matematică, etapa finală, clasele V-VIII. 

Responsabili: prof. gr. I, Daniela Tilincă, Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu” 

            prof. gr. I, Octavia Popa, Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”             

 b) Modulul "PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ" 

Interval orar 15:00-16:00, Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius“, Brăila 

Participă toţi profesorii cuprinşi în acest modul. 

Tema: Strategii de rezolvare a subiectelor propuse la Examenul Naţional de Definitivare în 

Învăţământ, 2016 şi a Examenului de obţinere a gradului didactic II, în învăţământ, 2016, 

Universitatea din Bucureşti.  

Responsabili: prof. gr. I, Tarţa Mirela, Şcoala Gimnazială Movila Miresii 

            prof. gr. I, Adelina Ion, Şcoala Gimnazială “Radu Tudoran” 

 c) Modulul "EVALUARE ŞI INFORMARE ŞTIINŢIFICĂ" 

Interval orar 16:00-17:00, Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius“, Brăila 

Participă toţi profesorii cuprinşi în acest modul. 

Tema: Strategii de rezolvare a subiectelor de la Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a, 2016 

(sesiunea specială, sesiunea iunie, subiecte de rezervă).  

 Analiza rezultatelor obţinute la nivelul judeţului Brăila de către absolvenţii clasei a 

VIII-a la Evaluarea Naţională, 2016. 

Responsabili: prof. gr. I, Ciprian Ştefănescu, Şcoala Gimnazială  “Mihai Eminescu“  

                       prof. gr. I, Georgeta Milea, Şcoala Gimnazială "Aurel Vlaicu"  

LICEU 

a) Modulul "OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE" 

Interval orar 14:00-15:00, Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius“, Brăila 

Participă toţi profesorii cuprinşi în acest modul. 

Tema: Strategii de rezolvare a subiectelor de la Olimpiada Naţională de Matematică, etapa 

finală, 19-23 aprilie 2016, clasele IX – XII. 
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 Analiza rezultatelor obţinute de lotul reprezentativ al judeţului Brăila la Olimpiada 

Naţională de Matematică, etapa finală, clasele IX-XII. 

Responsabili: prof. gr. I, Costel Cerchez, Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” 

            prof. gr. I, Daniela Covaci, Colegiul Naţional “Gh. M. Murgoci” 

b) Modulul "PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ" 

Interval orar 15:00-16:00, Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius“, Brăila 

Participă toţi profesorii cuprinşi în acest modul. 

Tema: Strategii de rezolvare a subiectelor propuse la Concursul Naţional de Titularizare în 

Învăţământ, 2016 şi a Examenului de obţinere a gradului didactic II, în învăţământ, 2016, 

Universitatea din Bucureşti. 

Responsabili: prof. gr. I, Sanda Virginia Bunea, Colegiul Economic “Ion Ghica“  

           prof. gr. I, Mădălina Teodorescu, Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius“ 

 c) Modulul "EVALUARE ŞI INFORMARE ŞTIINŢIFICĂ" 

  Interval orar 16:00-17:00, Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius“, Brăila 

          Participă profesorii înscrişi la acest modul. 

Tema: Strategii de rezolvare a subiectelor de la examenul de Bacalaureat, 2016 (sesiunea 

specială, sesiunea iunie-iulie, sesiunea august-septembrie, subiecte de rezervă).      

     Analiza rezultatelor obţinute la nivelul judeţului Brăila de către absolvenţii clasei a 

XII-a la Bacalaureat, 2016. 

Responsabili: prof. gr. I, Marian Ciorăscu, Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” 

                       prof. gr. I, Adela Dimov, Colegiul Naţional "Nicolae Bălcescu" 

 

În semestrul al II-lea, pe 26 mai 2017 a avut loc Simpozionul judeţean de matematică “Aspecte 

esenţiale din noile programe şcolare pentru clasele V-VIII. Influenţa lor asupra olimpiadelor, 

concursurilor şi examenelor naţionale”, la Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, Brăila. 

 

3. Situaţia înscrierii la examenele de obţinere a gradelor didactice în anul şcolar 2016-2017 se 

prezintă astfel: 

 

Forma de perfecţionare Număr cadre 

didactice înscrise: 

Definitivat 2017 9 

Gradul I 2015-2017 3 

Gradul I 2017-2019 4 

Gradul II 2015-2017 7 

Gradul II 2016-2018 4 

 

4. Am consiliat profesorii înscrişi la examenul de definitivat prin activitatea desfăşurată în 

cadrul cursului “Debut în matematică, debut în învăţământ”. 

 

Activităţi nerealizate  

Implicarea tuturor profesorilor metodişti în activitatea de formare a profesorilor înscrişi la examenul 

de definitivat (proiect de mentorat). 

Organizarea unui concurs interjudeţean, la nivelul municipiului Brăila, destinat elevilor din clasele 

IV-VIII. 

 

Măsuri/propuneri de îmbunătăţire a activităţii 

Raportarea online a activităţii cercurilor pedagogice. 
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Efectuarea de asistenţe de către directorii/directorii adjuncţi ai unităţilor şcolare. 

Efectuarea de interasistenţe între profesorii de matematică dintr-o unitate şcolară. 

 

IV. PROIECTE, PROGRAME, CONFERINŢE, OLIMPIADE (propuse, organizate şi 

desfăşurate la nivel local/judeţean/regional/naţional (trecute în calendarele ISJ (cele locale şi 

judeţene)/MEN (cele regionale şi naţionale))  

Concursuri judeţene şi interjudeţene organizate în  parteneriat cu S.S.M.R. Brăila: 

1. Concursul interjudeţean de matematică şi informatică “TehnoMath”, ediţia I, 19-20 mai 2017 

desfăşurat la Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”. 

2. Concursul naţional “Lumina Math”, ediţia a XX-a, 26 noiembrie 2016 desfăşurat la Şcoala 

Gimnazială “Mihai Eminescu”. 

3. Concursul interjudeţean de matematică “Olimpiada Satelor din Sud-Est”, ediţia a III-a, 1 

aprilie 2017 desfăşurat la Colegiul Tehnic “C. D. Neniţescu” 

4. Concursul judeţean de matematică "Delta", ediţia I, 26 noiembrie 2016 desfăşurat la Şcoala 

Gimnazială Unirea. 

5. Concursul interjudeţean de matematică "Stere Aurel", ediţia a XI-a, 25 mai 2017 desfăşurat 

la Şcoala Gimnazială SalciaTudor. 

6. Concursul interjudeţan de matematică “Rural Math”, ediţia a XI-a, 8 aprilie 2017 desfăşurat 

la Şcoala Gimnazială Surdila Greci. 

7. Concursul judeţean de matematică “Mihai Musceleanu”, ediţia a II-a, 20 mai 2017 desfăşurat 

la Şcoala Gimnazială Cireşu. 

8. Concursul interjudeţean de Matematică “Victor Vâlcovici”, ediţia a XXV-a, 20 mai 2017 

desfăşurat la Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu”. 

 

Activităţi nerealizate  

Organizarea unor concursuri de matematică, la nivelul municipiului Brăila adresate elevilor din 

clasele IV-VIII. 

 

Măsuri/propuneri de îmbunătăţire a activităţii 

 Continuarea colaborării cu S.S.M.R., filiala Brăila. Sprijinirea colegilor din mediul rural şi urban 

în demersul lor de a organiza concursuri interjudeţene de matematică.  

Implicarea profesorilor cu experienţă şi grad didactic I în activităţile curente organizate în echipă 

cu profesorii debutanţi. 

 

ALTE ACTIVITĂŢI CONFORM FIŞEI POSTULUI: 

 

- Autor al unui manual de matematică declarat câştigător în urma licitaţiei organizate de 

M.E.N. 

- Am fost coordonator al Inspecţiei Şcolare Generale în perioada 27.02.2017 – 24.03.2017 la 

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”. 

- Participarea în grupul de lucru privind revizuirea programelor de matematică pentru clasele 

a VI-a, a VII-a şi a VIII-a. 

- Membru în Comisia judeţeană pentru organizarea admiterii în clasa a V-a. 

- Administrarea site-ului www.isjbrailaro, secţiunea matematică. 

- Realizatorul documentaţiei necesare pentru înfiinţarea Centrului de excelenţă. 

- Realizatorul Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ pe 

disciplină, la nivelul I.S.J. Brăila. 
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- Am asigurat transportul lucrărilor pentru definitivat (Brăila – Iaşi) şi pentru examenul de 

titularizare (Brăila – Galaţi – Iaşi).  

- Membru – Comisia Judeţeană de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din judeţul Brăila.  

- Membru – Comisia Judeţeană de organizare şi desfăşurare a examenului  de ocupare a 

posturilor de suplinitori calificaţi şi necalificaţi.  

- Membru ȋn Comisia de coordonare a concursului ȋn vederea acordării gradaţiei de merit ȋn 

ȋnvăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017.  

- Monitorizarea organizării şi desfăşurării simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a 

VIII-a.  

- Organizator a două sesiuni de simulare a examenelor naţionale (Evaluare Naţională şi 

Bacalaureat) la nivel judeţean şi organizator al simulărilor naţionale.  

- Membru în comisiile de organizare a 6 concursuri judeţene desfăşurate în judeţul Brăila, în 

mediul rural (Movila Miresii, Salcia Tudor, Cireşu, Galbenu, Surdila Greci, Unirea) şi a 

unui concurs interjudeţean (TehnoMath). 

- Membru în comisia de propunere de subiecte în 7 concursuri (6 concursuri judeţene şi 

Concursul Interjudeţean “TehnoMath”). 

- Membru în grupul de lucru al C.N.E.E., matematică, Evaluarea Naţională, pentru anul şcolar 

2016-2017. 

- Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, filiala Brăila. 

- Propunător de probleme originale în revista Gazeta Matematică. 

- Membru în comisia de propunere de subiecte la Concursul Naţional de Matematică “Modus 

Vivendi”, Rm. Vâlcea. 

- Am realizat selecţia profesorilor membri ai consiliului consultativ al disciplinei matematică, 

conform procedurii aprobate în C.A. al I.S.J. Brăila. 

- Am realizat baza de date privind cadrele didactice ce predau matematica din învăţământul 

preuniversitar brăilean în anul şcolar 2016– 2017. 

- Am evaluat profesorii care s-au înscris la concursul de metodişti. 

- Am repartizat metodiştii la inspecţiile de specialitate. 

- Am avizat şi centralizat C.D.Ş.-urile la disciplina matematică. 

 

V.      ANALIZA SWOT a stării disciplinei 

 

Puncte tari 

- Locul 1 pe ţară la numărul notelor 

mai mari sau egale cu 5 la Evaluarea 

Naţională. 

- Locul 5 pe ţară la promovabilitatea 

Examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-

iulie (promoţia curentă şi seriile anterioare). 

- Participarea unui număr mare de cadre 

didactice în activităţile de perfecţionare 

continuă. 

- Realizarea site-ului dedicat matematicii la 

adresa http://www.isjbraila.ro/discipline 

- Realizarea proiectului pentru înfiinţarea 

Centrului de Excelenţă 

 

Puncte slabe 
- Număr mic de profesori ce doresc să 

intre în sistemul de învăţământ 

- Lipsa unui Centru de excelenţă la nivel 

judeţean 

- Resursele TIC sunt utilizate în mod formal 

şi/sau foarte rar. 

- Lipsa dorinţei de perfecţionare continuă a 

profesorilor cu gradul I. 

-  Implicarea unui număr mic de profesori în 

compunerea de probleme propuse pentru 

Olimpiada de matematică, etapa locală şi a 

subiectelor pentru simulările examenelor 

naţionale. 

 

http://www.isjbraila.ro/discipline_domenii_det.php?idd=6
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Oportunităţi 

- Implicarea comunităţilor locale în 

organizarea concursurilor de matematică. 

- Existenţa unor proiecte POSDRU la nivel 

judeţean ce au contribuit la creşterea 

promovabilităţii şi micşorarea abandonului 

şcolar. 

- Dorinţa profesorilor debutanţi şi cu gradul 

definitiv de a participa la cursuri de formare. 

Ameninţări 

- Modalitatea de calcul a mediei de admitere în 

licee. 

- Dezinteresul profesorilor, elevilor şi părinţilor 

privind participarea la olimpiade şi concursuri. 

- Dezinteresului manifestat de elevi şi familiile 

lor cu privire la evoluţia şcolară. 

- Condiţiile socio-economice ale 

judeţului Brăila. 

 

VI. Priorităţi ale disciplinei  pentru anul şcolar 2016 – 2017 şi resurse necesare pentru 

realizarea priorităţilor identificate. 

i. Calitatea activităţii de predare-învăţare 

- Utilizarea metodelor de lucru diferenţiat. 

- Tehnoredactarea tuturor testelor administrate elevilor (utilizarea obligatorie a editorului 

Math Type şi a programului Geogebra). 

- Obligativitatea existenţei baremului de notare şi evaluare pentru fiecare test administrat şi 

prezentarea obligatorie a acestuia elevilor după fiecare formă de evaluare scrisă. 

- Realizarea fişelor de lucru personalizate pentru fiecare clasă, grupă de lucru. 

- Participarea la asistenţe, în mod curent, la profesori cu experienţă (grad I, profesori 

metodişti) a profesorilor debutanţi şi cei cu gradul definitiv. 

- Mărirea gradului de comunicare cu părinţii, în sensul obiectivizării activităţilor matematice 

şi a eliminării reclamaţiilor nefondate. 

ii. Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi 

internaţionale  

- Obţinerea unui număr mai mare de premii la Concursul Naţional “Adolf Haimovici”. 

- Obţinerea unui număr mai mare de  premii la etapa naţională a Olimpiadei Naţionale. 

- O participare mai mare a loturilor reprezentative la concursurile şcolare din ţară. 

- Continuarea demersului didactic şi a activităţilor de performanţă în zona cercului metodic 

“Olimpiade şi concursuri”, gimnaziu şi liceu. 

- Organizarea unui centru de excelenţă pentru pregătirea elevilor capabili de performanţă 

iii. Activităţi metodice şi de formare  

- Participarea în număr mai mare a profesorilor la Cercurile Pedagogice. 

- Participarea unui număr mai mare de profesori la cursurile de formare din cadrul C.C.D. 

Brăila. 

- Mărirea numărului de profesori metodişti, datorită modificării perioadei de desfăşurare a 

examenului de definitivat. 

iv. Proiecte, programe, conferinţe  

- Iniţierea unor noi programe de formare în colaborare cu C.C.D. Brăila. 

- Iniţierea unor noi concursuri judeţene/interjudeţene adresate ciclului liceal, în special 

profilului tehnic. 

- Realizarea, în parteneriat cu S.S.M.R. filiala Brăila, a unor conferinţe de matematică.  

- Realizarea, în parteneriat cu S.S.M.R. filiala Brăila, a Revistei de Matematică din Brăila.  

- Realizarea unei platforme online a profesorilor de matematică din judeţ care să conţină teste 

de evaluare curentă, pentru toate clasele de gimnaziu şi liceu şi pentru evaluările naţionale, 

teste de evaluare iniţială, modele pentru lucrările semetriale şi alte proiecte. Materialele 

publicate vor avea avizul Consiliului Consultativ al disciplinei matematică. 
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- Editarea unei culegeri privind Olimpiadele Brăilene de matematică din ultimii 10 ani, etape 

locale, în colaborare cu S.S.M.R., filiala Brăila. 

- Editarea unei culegeri privind Concursurile Brăilene de matematică din ultimii 10 ani, în 

colaborare cu S.S.M.R., filiala Brăila. 

 

 

LIMBI MODERNE 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 

1. Stimularea cuprinderii într-o formă de şcolarizare şi îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie a 

tuturor elevilor din judeţul Brăila prin promovarea culturii calităţii la nivel de sistem si proces.   

2. Prevenirea şi corectarea abandonului şcolar şi imbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii 

din judeţul Brăila în scopul finalizării învăţământului obligatoriu şi integrării cu succes în viaţa 

socială.  

3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin utilizarea optimă a potenţialului uman 

4. Orientarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă şi de perfecţionare spre creşetrea 

calităţii prestaţiei personalului didactic, sub aspect ştiinţific şi psiho-pedagogic.  

5. Racordarea utilizării, obţinerii şi dezvoltării resurselor materiale şi financiare la noua politică 

de finanţare a învăţământului preuniversitar, la întărirea efectelor descentralizării.  

6. Optimizarea relaţiei şcoala – comunitate şi a parteneriatului internaţional. 

 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT ALE INSPECTORULUI ŞCOLAR DE LIMBI 

MODERNE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017                            
1.Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ  

2.Asigurarea calităţii educaţiei din perspectiva evaluării conform legii educaţiei naţionale 

3. Dezvoltarea unui curriculum la decizia şcolii / curriculum în dezvoltare locală bazat pe formarea 

competenţelor necesare societatii cunoasterii 

4.Colaborare eficientă cu instituţiile conexe (Casa Corpului Didactic) 

5.Organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor naţionale, concursurilor (elevi, cadre 

didactice); 

6.Asigurarea unui managementul şcolar eficient  

Diagnoza activităţii în anul şcolar 2015 / 2016 

ANALIZA SWOT 

      

PUNCTE TARI  

 

Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în 

domeniul educaţiei, 

Abilităţi de planificare strategică dezvoltate ale 

majorităţii managerilor unităţilor şcolare din 

aria de responsabilitate,  

Centrarea managementului şcolar pe obiective 

strategice şi pe obţinerea de rezultate bune şi 

foarte bune,  

PUNCTE SLABE 

 

Eficienţa scăzută în formarea şi 

dezvoltarea echipei la nivel informal, 

În unele cazuri, practicarea unui 

management educaţional directiv, 

generator de climat organizaţional uşor 

afectat,  

Caracterul de control al inspecţiei în 

defavoarea îndrumării şi consilierii 

cadrelor didactice,  
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Dezvoltarea unei culturi organizaţionale 

pozitive şi a unui climat de lucru motivant în 

şcolile din aria de responsabilitate,  

În cele mai multe cazuri, managementul şcolar 

şi instituţional s-a realizat de o manieră activ-

participativă şi democratică, fapt care a permis 

promovarea iniţiativelor cadrelor didactice şi a 

marcat un vizibil salt spre profesionalism, 

reliefând deschiderea spre aplicarea 

programului de descentralizare a unităţilor 

şcolare  

Ritmicitatea inspecţiilor şcolare,  

Comunicarea intransistemică uneori 

deficitară 

Dotare insuficientă a şcolilor din mediul 

rural cu material didactice moderne, cu 

carţi de specialitate. 

 

CURRICULUM ŞI DEZVOLTARE 

CURRICULARĂ ŞI 

EXTRACURRICULARĂ 

Proiectarea documentelor cadrelor didactice în 

conformitate cu recomandările/reglementările 

ghidurilor metodologice pentru aplicarea 

programelor şcolare, cu metodica predării 

disciplinei si respectând particularităţile de 

vârstă ale elevilor,  

Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în 

conformitate cu interesele elevilor şi cu 

perspectivele de dezvoltare ale societăţii,  

Aplicarea corectă a curriculum-ului pentru 

disciplină cu respectarea programelor şcolare.  

 

CURRICULUM ŞI DEZVOLTARE 

CURRICULARĂ ŞI 

EXTRACURRICULARĂ 

Insuficienta adecvare a demersurilor 

curriculare la particularităţile elevilor şi la 

conţinuturile esenţiale,  

Nepracticarea unor trasee individualizate 

de învăţare şi insuficienta adaptare a 

curriculum-ului particularităţilor unor 

categorii speciale de elevi,  

Insuficienta manifestare a inventivităţii şi 

creativităţii pedagogice a cadrelor 

didactice în vederea creşterii motivaţiei 

pentru invăţare a elevilor,  

Activităţile extracuriculare uneori formale, 

contribuţia lor la îmbunătăţirea 

curriculum-ului fiind redusă sau ineficientă  

 

REZULTATE ŞCOLARE 

Rezultate bune şi foarte bune obţinute de elevii 

brăileni la concursurile şi olimpiadele naţionale,  

Nivelul atingerii standardelor curriculare de 

performanţă la nivel de judeţ este în general bun 

Număr din ce în ce mai mare de elevi interesaţi 

de limbile străine, deţinători de certificate 

CAMBRIDGE, TOEFL, IELTS,DALF, DELF, 

GOETHE. 

 

RESURSE UMANE 

Gradul de acoperire cu personal didactic 

calificat la nivelul judeţului a crescut,  

A crescut şi numărul cadrelor didactice 

inspectate prin diferitele tipuri de inspecţie 

şcolară,  

Eficienţa politicilor de recrutare si corecta 

gestionare a resurselor umane prin aplicarea 

REZULTATE ŞCOLARE 

 

-Diferenţa foarte mare între procentul 

nivelurilor de competenţă obţinut de 

liceele teoretice şi cel obţinut de grupurile 

şcolare, precum şi diferenţa între nivelul 

de pregătire al elevilor. 

 

 

 

RESURSE UMANE 

 

Pregătirea, uneori slabă a cadrelor 

didactice în ceea ce priveşte operare pe 

calculator şi reticenţa în folosirea acestuia 

ca mijloc de învăţământ 

Pregătirea ştiinţifică şi metodică deficitară 

a unor cadre didactice a presupus 
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riguroasă a ultimelor acte normative şi 

metodologii ale M.E.C.T.S. 

Din totalul cadrelor didactice, ponderea cea mai 

mare este reprezentată de cadre cu gradul 

didactic I şi II,  

Activitate susţinută a profesorilor metodişti în 

vederea consilierii profesorilor debutanţi şi in 

realizarea inspecţiei de specialitate 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

Promovarea unui cadru legislativ care 

încurajează iniţiativele şcolii şi implicarea 

partenerilor săi sociali,  

Parteneriat funcţional al ISJ Brăila cu 

autorităţile publice locale şi judeţene,  

Creşterea numărului de programe europene 

adresate educaţiei,  

Intensificarea măsurilor guvernamentale si a 

facilităţilor acordate elevilor pentru creşterea 

participării la activitatea şcolară. 

 

organizarea, prin CCD, a unor cursuri de 

didactică a disciplinei,  

Volumul mare de muncă şi riscul de a nu 

finaliza la timp, eficient şi corespunzător, 

problemele.  

 

 

 

AMENINŢĂRI 

 

Nivel ridicat de săracie la nivelul judeţului 

Instabilitatea economică, creşterea ratei 

şomajului 

Marginalizarea si automarginalizarea unor 

familii defavorizate 

Actualul cadru legislativ cu privire la 

formarea ,repartizarea şi utilizarea 

fondurilor nu permite o decizie reală a 

conducătorilor unitaţilor de învăţământ 

într-un mod stimulativ şi coerent. 

Sporul demografic negativ cu implicaţii în 

dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării 

cu personal didactic. 

 

1.Încadrarea cu personal didactic : 

 

Nr 

crt 
Disciplina 

TOTAL : 313 

TITULARI 
SUPLINITORI 

CALIFICAŢI 

SUPLINITORI  

NECALIFICAŢI 
PENSIONARI  

1 
Limba  

franceză 
97 25 1 0 123 

2 
Limba 

engleză 
145 31 2 2 180 

3 
Limba  

germană 
7  - 1 8 

4 Limba 

rusă 

1 - - 1 2 

 

2. Situaţia centralizată a claselor cu regim de predare intensiv şi bilingv a unei limbi de 

circulaţie internaţională în  anul şcolar 2016-2017 

 

Ju
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t 

Li

m

ba 

PROFIL 

                                                                                       INTENSIV BILINGV 
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Br 

Lb. 

eng

leza 

4 106 4 102 4 105 4 115 5 141 5 137 3 80 5 131 3 85 4 111 4 
10

3 
3 85 

 

Lb. 

fran

cez

a 

- - - - - - - - - - - - - - 0,5 16 - - - - - - - - 

 

Lb. 

ger

ma

na 

- - - - - - - - - - - - - - 0,5 17 - - - - - - - - 

 

3. CONSILIUL CONSULTATIV 

Limba  engleză 

 

Nr  crt Numele şi prenumele Grad 

did. 

Unitatea  şcolară 

1.  Piron Dana I Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” 

2.   Caplea Mariana I Şcoala Gimnazială Tichileşti 

3.  Dumitriu Ana Maria I Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă” 

4.  Lipan Anca Florina I LPS 

5.  Ene Magda I Colegiul Tehnic ,,E.Nicolau” 

6.  Stanciu Nicoleta I Colegiul Economic  „Ion Ghica” 

7.  Mocanu  Luminiţa I Colegiul Naţional  „N.Bălcescu” 

8.  Gheţu Paula Claudia I Colegiul Naţional  „N.Bălcescu” 

9.  Atanasiu Virgil I Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” 

 

Limba  germană şi limba rusă 

 

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.  Ştefan Maria I Şcoala Gimnazială ,, Al.S.Puskin” 

 

 

Limba  franceză 

 

Nr  crt Numele şi prenumele Grad 

did. 

Unitatea  şcolară 

1.  Colescu Alina I Colegiul Naţional  „ A. Aslan” 

2.  Iavorschi Ingrid Monica II Colegiul Naţional  „ Gh.M. Murgoci” 

3.  Petre  Daniela I Şcoala Gimnazială ” A.I.Cuza” 

4.  Horvat  Oana II Şcoala Gimnazială ”Tufeşti” 
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5.  Grădinaru Luminiţa 

 

I Liceul   Teoretic  „N.Iorga”  

6.  Stupariu Ionica I Liceul  Teoretic  „N.Iorga” 

7.  Nazâru Teodorina I Liceul  Teoretic  „P.Cerna”  

8.  Drâmbu Steluţa I Colegiul Naţional  „N.Bălcescu” 

9.  Dumitru Mirela Camelia I  Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă” 

10.   Pastramă Dora I Liceul   Teoretic  „N.Iorga” 

11.  Poenaru Florentina I Liceul  Teoretic  „M.Sebastian”  

 

4. Corpul  de  profesori  metodişti 

Limba  engleză 

Nr.crt. Numele şi 

prenumele 

Unitatea şcolară Gr   

did  

1 Stanciu Nicoleta     Colegiul Economic ,,I.Ghica” I 

2 Mocanu Mădălina 

Ştefania 

     Lic. de Artă „H.Darclee”  I 

3 Atanasiu  Virgil      Lic.  Teor.  “N Iorga” I 

4 Mocanu Luminiţa      Colegiul National  “N.Bălcescu” I 

5 Crăciun Mariana       Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci” I 

6 Gheţu Paula Claudia       Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila I 

7 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 

                               

Limbafranceză 

 

1 Grama Vasilica Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir” I 

2 Petre  Daniela Scoala Gimnazială ,,Al.I.Cuza’’ I 

3 Gheorghiu Eleonora  Liceul pedagogic ”D.P.Perpessicius”, Brăila I 

4  Ichim  Georgiana Liceul Teoretic “Mihail Sebastian” Brăila I 

5 Dumitru Mirela 

Camelia 

Şcoala Gimnazială ” I. Băncilă” I 

6  Drâmbu Steluţa  Colegiul Naţional ”Nicolae Bălcescu”   I 

7 Tudorache Luminiţa Şcoala Gimnazială “M.Eminescu” I 

                                                                    Limba  rusă 

 

Nr crt   Numele  şi prenumele Gr.did. Unitatea  Şcolară 

1 Ştefan Maria I Şc. Gimn  A.S.Puşkin 
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5. ANALIZA INSPECŢIEI ŞCOLARE 

 

Statistica  privind inspecţia şcolară  

NR  

CRT 
DISCIPLINA 

NR  CADRE  

DIDACTICE  

INSPECTATE 

Gr 

1 

Gr 

2 
Def Gr 1 Gr 2 def Titul. 

Rodis 
Ic1 

Ic2 

Ic1 

Ic2 
 

Sustinerea  

lucrarii 

lucrării 

I 

speciala 

Note 

peste 

8 

Note 

peste 

7 

1 
Limba   

engleză 
49 12 7 18 4 8 6 5 16 

2 
Limba  

franceză 
35 9 5 13 1 7 

1 

 
- 9 

3 
Limba  

germană 
1      - - - 

4 Limba  rusă - - - -- - - - - - 

 

În cadrul inspecţiilor au fost  urmărite următoarele aspecte :     

1. Aspecte generale ale curriculumului:  

        1.   organizarea instruirii pe baza competenţelor; 

        2.    utilizarea raţională a conţinuturilor pentru atingerea competenţelor vizate; 

        3.    proiectarea instruirii – macroproiectare şi microproiectare (pe unităţi de învăţare); 

        4.    construirea sistemelor şi instrumentelor eficiente de evaluare; 

         5. 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 remarcă 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. 
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  Instrumentele utilizate în inspecţia şcolară 

- Evaluarea documentelor şcolare (planificările calendaristice, proiecte ale unităţilor de învăţare, 

portofoliile cadrelor didactice, caietele elevilor,  teste elaborate de profesorii de limbi moderne, 

dovezile progresului  înregistrat de elevi); 

- Situaţiile statistice cu rezultatele la examene, teste şi concursuri şcolare; 

- Interviul cu elevii; 

- Interviul cu cadrele didactice; 

- Fişele de observare a lecţiilor. 

- Asistenţele la orele de curs. 

 

Analiza , interpretarea şi constatările activităţii de inspectie , îndrumare şi control 

În urma activităţii de inspecţie, îndrumare şi control se constată că profesorii asistaţi posedă un 

nivel bun de pregătire metodică şi ştiintifică, o documentare corespunzătoare, adaptatarea lecţiilor 

şi specificului elevilor, în general o bună selectare şi sistematizare a informaţiei şi conţinutului. 

 De asemenea, se constată ca cei mai multi dintre profesori stăpânesc tehnica proiectării şi 

planificării conform programelor şcolare şi metodologiei, iar în ceea ce priveşte modul de acţiune, 

cei mai mulţi aleg strategii şi metode potrivite şi eficiente, realizând o succesiune logică a 

momentelor lecţiei, densitate şi ritm, caracter practic-aplicativ, corelaţii interdisciplinare, efecte  

educative, sarcini diverse şi diferenţiate de învaţare, teme de lucru bine alese şi dimensionate. 

 La o parte dintre cei asistaţi se impune realizarea mai atentă a proiectării materiei (cu atenţie la 

cerinţele impuse de către o unitate de învaţare), selectarea conţinuturilor în funcţie de numărul de 

ore alocate predării şi învăţării pe an şcolar, realizarea unui raport optim între verificare-predare, 

între aspectele informative-formative ale predării şi învăţării  

prin diversificarea metodelor şi adaptarea la clasă şi la nivelul de vârstă şi de atingere a unor 

standarde de către elevi, utilizarea şi valorificarea eficientă a materialelor auxiliare şi a mijloacelor 

de învăţământ.  

 Referitor la aspectele evaluative, se constată că se realizează de către cei asistaţi în forme, 

modalităţi şi eficienţă diferită, impunându-se o rigoare mai mare în aplicarea tehnicilor de evaluare, 

în întocmirea şi elaborarea itemilor pentru teste, în corectitudinea  acordării notelor , respectarea  

ritmicităţii acesteia, respectarea ierarhiilor.  

 În ceea ce priveşte relaţia profesor-elev, şi modul de acţiune a profesorului, acestia pun, cel mai 

adesea, în centrul atenţiei,elevul.  

Se constată că toate cadrele asistate promovează un raport adecvat, stăpânind cu reală personalitate 

clasa şi elevii, îmbinând activitătile frontale cu cele individuale, încurajând participarea elevilor şi 

stimularea interesului, imprimându-se încurajarea independenţei şi originalitaţii, a cooperării şi 

spiritului de echipă, autocontrolul şi echilibrul permanent în acţiunea profesorului. Se impune  o 

atenuare a situaţiilor de conflict  între   elevi si  cadrele  didactice.               

 

Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

  La limbile  moderne  în cadrul inspecţiilor efectuate, s-a urmărit indeaproape nivelul atingerii 

standardelor de către elevi. S-a concluzionat faptul ca elevii se ridică la nivelul standardelor 

impuse de programele şcolare, ei au capacităţi de citit – înţeles, vorbit, acultat şi scris. Pot să 

rezolve diferite tipuri de exerciţii, pot emite păreri personale şi pot să poarte un dialog în situaţii 

reale de viaţă, pe teme date, în funcţie de nivelul de studiu al fiecărei clase (pe nivele de 

învăţământ). Sunt spontani, se comportă în conformitate cu vârsta pe care o au si îşi asumă 

responsabilităţi in rezolvarea sarcinilor de lucru, în multe cazuri, reuşind să lucreze în echipă. 

      Aspecte pozitive : 

 Pentru anul şcolar 2016-2017, este de remarcat : 
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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: 

10. pregătirea destul de superficială pentru ore a unor profesori debutanţi  mai ales în mediul 

rural; 

11. nu toţi profesorii utilizează corect criteriile de evaluare şi ritmic; 

12. pregătirile pentru examenele naţionale nu se realizează în mod constant în toate unităţile de 

învăţământ; 

13. materialul didactic nu este în unele şcoli la un nivel minim pentru o desfăşurare normală a 

orelor de limbi moderne (în mediul rural); 

14. nu peste tot opţionalele sunt bine pregătite şi susţinute. 

15. o parte din elevii de liceu nu au manuale şi  elevii  sunt  obligaţi să-şi achiziţioneze manuale; 

16. se apelează în mod curent  la dictarea conţinuturilor sau se foloseşte în exces prelegerea-mai 

ales la clasele liceale ; 

17. nu există interes din partea unor profesori cu experienţă pentru modernizarea metodelor de 

predare-învăţare ; 

18. nu există interes din partea unor profesori pentru cunoaşterea lucrărilor de specialitate nou 

apărute; 

19. un interes mai scăzut din partea profesorilor pentru activitatea de performanţă; 

20. refuzul sistematic al unor profesori de a participa, în calitate de asistent sau evaluator, la 

diversele examene sau simulări; 

21. este de remarcat “dezechilibrarea balantei” la încadrare, în favoarea limbii engleze; 

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; 
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 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, cât mai apropiate de situaţiile autentice de viaţă; 

 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. 

 

     6. Formarea cadrelor didactice 

           -Prin CCD inspectorul de specialitate, prof. Mortu Monica a organizat şi susţinut cursul 

,,Didactica limbii engleze’’ pentru profesorii debutanţi, calificaţi şi necalificaţi ȋnscrişi la definitivat 

în perioada 7-9.04.2017. 

          - Modalităţi de formare distincte de cele realizate prin CCD: la limba engleză anual un număr 

mare de cadre didactice participă la Conferinţa Internaţională Fischer a Profesorilor de Limba 

Engleză de la Bucureşti; de asemenea sunt cadre didactice (un număr restrâns, totuşi) care participă 

la Conferinţa RATE; accesarea cursurilor de formare prin proiecte Erasmus+, acţiunea cheie 1 de 

către profesorii de limba engleză şi franceză; schimburile de experienţă din cadrul proiectelor 

Erasmus+, parte a formării continue în specialitate; înscrierea profesorilor de limbi moderne la 

diferite programe de masterat, doctorat la universităţile din ţară, cu precădere Universitatea 

,,Dunărea De Jos”,Galaţi; deşi în număr mic, sunt cadre didactice care au absolvit cursurile necesare 

pentru a deveni examinatori Cambridge sau DELF, limba franceză. 

         -La limba germană se remarcă activitatea de formare a D-nei prof. Pîrlog C. : Seminarul de 

analiză a desfăşurării olimpiadei naţionale de limba germană din anul şcolar 2015-2016, Moieciu 

de Sus, 11-13 septembrie 2016; Conferinţa Asociaţiei Profesorilor de Limba Germană din România, 

Moieciu de Sus, 13-17 septembrie 2016; Conferinţa Asociaţiilor Profesorilor de Limba Germană 

din Regiunea Balcanică, Novi-Sad, Serbia, octombrie 2016; Seminarul de contact postformare în 

Germania (Berlin), Institutul Goethe, Bucureşti, octombrie 2017; Seminarul de pregătire a 

olimpiadei naţionale de limba germană din anul şcolar 2016-2017, Vulcan, februarie 2016; 

Participarea în calitate de membru al comisiei centrale, la olimpiada naţională de limba germană, 

Piatra Neamţ, aprilie 2017;  participare la şedinţa comitetului de conducere al Asociaţiei 

Profesorilor de Limba Germană din România, Bucureşti, mai 2017; Participare la Conferinţa 

Internaţională a Asociaţiilor Profesorilor de Limba germană, iulie-august, Fribourg, Elveţia 2017; 

Seminarul de pregătire a formatorilor naţionali de limba germană, martie 2017, Institutul Goethe 

Bucureşti; Seminarul de pregătire a formatorilor naţionali de limba germană, mai 2017, Institutul 
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Goethe Bucureşti; Absolvirea Modulului IV din cadrul Cursului online DLL (Deutsch lehren 

lernen), Institutul Goethe Atena, aprilie-iulie 2017; 

      - La începutul anului şcolar  2016-2017 d-na pof. Ştefan M. şi d-l prof. Chirsanov M.  au 

participat la un curs de perfectionare în didactica predării limbii ruse , derulat de profesori de la 

Institutul de Limba Rusă din Moscova, în Constanţa. 

 

7.Cercurile  Pedagogice  

LIMBA ENGLEZĂ  

Cerc nr.1  

Şcoala Gimnazială ” Al. I. Cuza ” Brăila  

Data: 5.11.2016, ora 9:00 

 

1.Teaching in the 21st century - practical ideas for interactive lessons (power point presentation –

prof. gr. did.I,Barbu Simona) 

2. Modern Teaching Methods – prof. gr.did.II Dan Corina, 

3. Cross Curricular Approach through Project Based Learning: workshop 

prof. gr.did. II Dorobat Violeta 

 

Profesori organizatori: catedra de limbă engleză  

Responsabil cerc: prof. gr. I, Piron Dana Elisabeta 

Moderator: Inspector şcolar prof. Monica Mortu, gr did. I 

 

Cercul nr. 2  

Şcoala Gimnazială Tichileşti,  

Data: 5.11.2016, ora 10:00 

1. "Spicing up English space", a blended approach, prof. gr.I, Caplea Mariana  

Responsabil cerc pedagogic: prof. gr.I, Mocanu Mădălina 

Moderator:  prof.gr.I, Mocanu Mădălina 

 

Cerc pedagogic - Limba engleză (liceu) 

Data: 12 .11.2016, ora 9:00 

Locaţia – C.N.”N. Bălcescu” 

Tema: Ateliere de lucru  pentru elaborarea itemilor pentru olimpiada de limba engleză 

Participă: toţi profesorii de liceu 

Preambul la elaborarea probelor de evaluare ale olimpiadei de limba engleză, (Foreword To The  

English  Olympiad- Designing  Items For The Writing And  Speaking Part) 

Material prezentat de prof. gr.I, Mocanu Luminiţa, C.N.N.B 

Responsabil cerc pedagogic –Atanasiu Virgil 

Moderator: Inspector Limbi Moderne, prof.gr.I, Monica Mortu 

 

LIMBA ENGLEZĂ – OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 

 18-25 martie 2017, Olimpiada de Limba engleză, Faza Judeţeană, Colegiul Naţional “Gh. 

M. Murgoci”,  

organizatori: Inspector şcolar Mortu Monica, prof. Gheţu Claudia, Col. Naţional „N. Bălcescu”, 

Prof.Mocanu R., C. N. „Gh. Munteanu Murgoci”, Prof. Oprescu Dana, C. N. „Gh. Munteanu 

Murgoci”, Prof. Piron Dana, Lic. Pedagogic „D. P. Perpessicius”, prof.Lipan Anca. Participă toate 

unităţile şcolare din municipiul şi judeţul Brăila.  
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 6 mai 2017, Olimpiada de Limba engleză gimnaziu, faza judeţeană, Şcoala Gimnazială 

,,I.Băncilă”, organizatori: Inspector şcolar Mortu Monica, prof. Dumitriu Ana Maria, prof. Aramă 

Lavinia, prof. Lipan Anca 

 Decembrie 2016  - ianuarie 2017, etapele locală si judeteană a Concursului naţional de Public 

Speaking. Organizatori: prof. Prof. Oprescu Dana, C. N. „Gh. Munteanu Murgoci”, prof Lipan 

Anca, C. N. „Gh. Munteanu Murgoci”, Inspector limbi moderne, prof. Mortu Monica. Participă 

toate unităţile şcolare din municipiul şi judeţul Brăila.  

 25 mai 2017, Proba de verificare a cunoştintelor ligvistice de comunicare intr-o limbă de 

circulaţie internaţională pentru admiterea in clasele cu predare în regim bilingv. Organizatori: prof. 

Prof. Lipan Anca, C. N. „Gh. Munteanu Murgoci”, prof Stroe Olguţa, C. N. „Gh. Munteanu 

Murgoci”, prof. Crăciun Mariana,  C. N. „Gh. Munteanu Murgoci”, prof. Ene Magda, Colegiul 

Tehnic „E. Nicolau”, prof. Piron Dana, Liceul Pedagogic, Inspector limbi moderne, prof. Mortu 

Monica 

 

LIMBA GERMANĂ  

Limba germană modernă (gimnaziu şi liceu)  

 

Data: 26.11. 2016, ora 9:00 

Locaţia: Şc. Gimn. ,,I.Creanga’’ 

Tema: Calibrarea structurilor de itemi utilizati la Olimpiada de limba germana 

Responsabil cerc pedagogic: prof.dr. Carmen Pirlog 

Moderator: Inspector Limbi Moderne, prof.gr.I, Monica Mortu 

 

LIMBA GERMANĂ – OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 

 18 martie 2017, Olimpiada de Limba Germană, Colegiul Naţional N.Bălcescu, profesori 

organizatori Pîrlog Carmen, prof. Coman Eugenia, Şc.Gimn. ,,Al.I.Cuza”, prof. Badea 

Tatiana, Col. Naţional „Gh. M. Murgoci” prof. Urse Daniela, Liceul Pedagogic, prof. Ţîru 

Camelia, Liceul Tehnologic ,,M.Basarab”, Măxineni 

 

LIMBA RUSĂ – OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 

 4 martie 2017, Olimpiada de Limba Rusă Faza Judeţeană, Şcoala Gimnazială 

A.S.Puşkin, organizatori: Prof. Chirsanov Mihail, Sc. Gimn.. „Al. S. Puskin”, Prof. Vasiliu Radu, 

Liceul tehnologic „Gh.K. Constantinescu”.   

Participă toate unităţile şcolare din municipiul şi judeţul Brăila.  

 

Cerc pedagogic  - LIMBA FRANCEZĂ  

 25 noiembrie 2016 la ora 14,  Colegiul Tehnic "E. Nicolau" 

 Tema: Exploitation du lexique dans la perspective de l'approche communicative  

Activităţi: 1. Stratégies de motivation en classe de FLE- Comment enseigner le français à la 

génération Google?-  présentation power-point - responsabil prof.Păncescu Mirela, grad 

didactic I 

              2. Les jeunes et la presse-séquence didactique - responsabil prof. Radu Geanina,grad 

didactic II 

              3. L' exploitation du lexique dans la perspective de l'approche communicative - atelier de 

travail 

Organizatori :prof. Radu Geanina, gr.did.II şi prof. Păncescu Mirela,gr.did.I 

Responsabil de cerc: Prof. Stupariu Ionica, grad didactic I 
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Moderator: Inspector şcolar, prof. Mortu Monica, grad didactic  I 

 

Limba franceză (gimnaziu) 

25 noiembrie 2016 la ora 15, Şcoala Gimnazială ,,M.Dragomir”   

1. Exemples de jeux classifiés en fonction des compétences - Prof. Zlavog Ioana Mihaela, gr.did I 

Dissemination projet Erasmus + « Home alone » 

2. Activités multimedia –prof. Grama Vasilica , gr did II.Activités brise-glace –prof grama 

Vasilica , gr.did. II 

3. « Mots passepartout ! » -  jeu didactique prof . Zamfirache Luminiţa  Ghertrusa, gr. did. def.  

Exemples de fiches pedagogiques -. Zamfirache Luminiţa  Ghertrusa, gr. did. def.  

4. « Pas à pas », l’application pour apprendre le français- Prof. Zlavog Ioana Mihaela ,  gr did I, –

prof. Grama Vasilica , gr did II, prof . Zamfirache Luminiţa  Ghertrusa, gr. did. def. 

Responsabil de cerc: Prof. Petre Daniela, grad didactic I 

Moderator: Prof. Petre Daniela, grad didactic  I 

LIMBA FRANCEZĂ – OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 

 18-26 martie 2017 Olimpiada de Limba Franceză Faza Judeţeană, Liceul Teoretic 

,,N.Iorga”, prof. organizatori: inf.Petrof Tamara, Liceul Teoretic „N.Iorga”, Prof. Petre 

Daniela,Şc.Gimn. „Al.I.Cuza”, Prof. Iavorschi Ingrid, Col. Naţ. „Gh.M.Murgoci”, Prof. Stupariu 

Ionica ,Pastramă Dora, Grădinaru Luminiţa, Liceul Teoretic „N. Iorga”, Prof. Dumitru Mirela, Sc 

Gimn. „I. Bancila”.  Participă toate unităţile şcolare din municipiul şi judeţul Brăila.  

 20 martie 2017, Zilele Francofoniei-activităţi desfăşurate la nivelul catedrei în fiecare 

unitate şcolară de către profesorii de limba franceză  

 

8. Rezultate Bacalaureat, proba C- Limba engleză 

 
Limba engleză

- A1 A2 B1 B2 EchivalatTOTAL TOTAL-EVALProc. - Proc. A1 Proc.A2 Proc. B1 Proc. B2

ITA 34 121 473 374 287 151 1440 1289 2.64% 9.39% 36.70% 29.01% 22.27%

SCRIS_ITC 26 232 593 281 157 151 1440 1289 2.02% 18.00% 46.00% 21.80% 12.18%

SCRIS_PMS 329 202 228 234 296 151 1440 1289 25.52% 15.67% 17.69% 18.15% 22.96%

ORAL_PMO 48 244 226 206 565 151 1440 1289 3.72% 18.93% 17.53% 15.98% 43.83%

ORAL_IO 68 237 210 221 553 151 1440 1289 5.28% 18.39% 16.29% 17.15% 42.90%

 

 Rezultate Bacalaureat, proba C – Limba franceză 

 

Limba franceză

- A1 A2 B1 B2 EchivalatTOTAL TOTAL-EVALUATPROC. - PROC. A1 PROC.A2 PROC. B1 PROC. B2

ITA 8 68 59 27 2 6 170 164 4.88% 41.46% 35.98% 16.46% 1.22%

SCRIS_ITC 11 28 86 28 11 6 170 164 6.71% 17.07% 52.44% 17.07% 6.71%

SCRIS_PMS 77 28 29 20 10 6 170 164 46.95% 17.07% 17.68% 12.20% 6.10%

ORAL_PMO 4 32 55 32 41 6 170 164 2.44% 19.51% 33.54% 19.51% 25.00%

ORAL_IO 4 32 45 39 44 6 170 164 2.44% 19.51% 27.44% 23.78% 26.83%

 

      Rezultate Bacalaureat, proba C –Limba germană  modernă 

http://www.leplaisirdapprendre.com/pas-a-pas/
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Limba germană

- A1 A2 B1 B2 EchivalatTOTAL TOTAL-EVALUATPROC. - PROC. A1PROC.A2 PROC. B1PROC. B2

ITA 0 2 1 1 0 2 6 4 0.00% 50.00% 25.00% 25.00% 0.00%

SCRIS_ITC 0 0 1 2 1 2 6 4 0.00% 0.00% 25.00% 50.00% 25.00%

SCRIS_PMS 0 0 1 2 1 2 6 4 0.00% 0.00% 25.00% 50.00% 25.00%

ORAL_PMO 0 2 1 1 0 2 6 4 0.00% 50.00% 25.00% 25.00% 0.00%

ORAL_IO 0 2 1 1 0 2 6 4 0.00% 50.00% 25.00% 25.00% 0.00%

 

 

Rezultate Bacalaureat, proba C –Limba rusă 

Limba rusă

- A1 A2 B1 B2 EchivalatTOTAL TOTAL-EVALUATPROC. - PROC. A1 PROC.A2 PROC. B1PROC. B2

ITA 0 0 0 0 4 0 4 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

SCRIS_ITC 0 0 2 0 2 0 4 4 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00%

SCRIS_PMS 0 0 4 0 0 0 4 4 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

ORAL_PMO 0 0 0 2 2 0 4 4 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

ORAL_IO 0 0 0 2 2 0 4 4 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

 

 

10. SITUAŢIE STATISTICĂ ÎN URMA  CONCURSULUI DE DEFINITIVAT 2017 

 

Nr  crt  Disciplina 

 

Total  candidaţi  Note sub 8 Note  peste 8 

1.  Limba  Franceză 3 2 1 

2.  Limba  Engleză 8 2 6 

3.  Limba  rusă - - - 

4.   Limba  germană - - - 

 

 

 

10.SITUAŢIE  STATISTICĂ ÎN URMA  CONCURSULUI DE  TITULARIZARE  2017 

 

NR 

CRT  

Disciplina  Total  Note peste  7 Note  sub 7 

1.  Limba Franceza 9 3 6 

2.  Limba  Engleza 19 5 14 

3.  Limba  Germana 1 - 1 

4.  Limba Rusa - -   - 

 

11. Rezultatele  obţinute  la  olimpiade - Etapa  Naţională 

LIMBA ENGLEZĂ  

 

Nr 

crt

.  

Numele si prenumele 

elevului 

Clas

a  

Secţiun

ea  

Şcoala de 

provenienţă 

Rezultat 

obtinut la 

Etapa 

Naţională 

Profesor 

indrumat

or 
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1 

Mihăilă Alexia Ioana 9 A C.N."N. Balcescu" 

Participar

e-95 p 

Prof. 

Barnovsc

hi 

Gabriela 

2 

Filip Ana-Maria 10 A C.N."N. Balcescu" 

Participar

e-89,63p 

Prof. 

Ştefan 

Anca 

3 

Ion Cristina Bianca 12 A 
C.N."Gh.M.Murgo

ci" 

Participar

e-85,38p 

Prof. 

Crăciun 

Mariana  

4 

Cioroiu Florenţa 9 B 
C.N."Gh.M.Murgo

ci" 

Menţiune

-95,25 

 Prof. 

Nistor-

Cernica  

5 

Sava Roxana Florentina 10 B 
C.N."Gh.M.Murgo

ci" 

Participar

e-92,25 

Prof. 

Nistor-

Cernica 

6 

Ţăranu Ana-Maria 11 B 
C.N."Gh.M.Murgo

ci" 

Menţiune

-93 

Prof. 

Craciun 

Mariana 

7 

Moise Mădălina Elena 12 B 
C.N."Gh.M.Murgo

ci" 

Participar

e-91.25 

Prof. 

Oprescu 

Dana 

 

Limba  GERMANĂ 

 

Nr. 

crt. 

Nume prenume 

elev, initiala 

tatalului 

Clasa / 

Categoria 

N/I/B 

Unitatea scolara Profesor  

Rezultat  

obţinut la faza  

NAŢIONALĂ 

1 
Ion Andreea 

Ştefania 

X  

A2 

Colegiul Naţional 

,,N.Bălcescu” 

Pîrlog Carmen 

Florentina 

PREMIUL I  

Proiect 

2 
Popa Andrei 

Ştefan 

XI 

C1 

Colegiul Naţional 

,,N.Bălcescu” 

Pîrlog Carmen 

Florentina 

Menţiune+ 

Menţiune 

Proiect 

 3 
Bercariu Miruna 

 

XI 

B1 

Colegiul Naţional 

,,N.Bălcescu” 

Pîrlog Carmen 

Florentina 

Participare 

Premiul III al 

Asociaţiei 

Gutenberg 

4 
Urse Andreas -

Carol 

IX 

A2 

Colegiul National 

,,Gh.Munteanu 

Murgoci” 

Badea Tatiana 

Participare 

5 
Duţu Elena-

Luiza 

XI 

B2 

Colegiul National 

,,Gh.Munteanu 

Murgoci” 

Badea Tatiana  

Menţiune 

Premiul II 

Proiect 
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Limba RUSĂ MODERNĂ 

 

N

r 

cr

t. 

Numele si 

prenumele 

elevului 

Cla

sa  

Cate

goria  Scoala de Provenienta  

Rezultatul 

obţinut la 

etapa 

naţională 

Profesor 

indrumat

or 

1. 

Abronov Anna X I 

Colegiul National 

,,Gh.Munteanu Murgoci” 

Premiul III Chirsano

v Mihai 

2. Lupu  

Alexandru  X IV Colegiul Economic Ion Ghica 

Premiul I Chirsano

v Mihai 

3. Mititelu 

Marina Daniela X V 

Liceul Teoretic ,,Nicolae 

Iorga” 

Menţiune Ştefan 

Maria 

4. Pungă Iulia 

Raisa X I 

Liceul Teoretic ,,Nicolae 

Iorga” 

Menţiune Chirsano

v Mihai 

5. Banu Sebastian 

Ştefan XII V 

Colegiul Naţional 

,,N.Bălcescu” 

Menţiune Stefan 

Maria 

6. Cebaniuc 

Doina 

 

XI 

 

IV 

 Liceul Teoretic ,,M.Sebastian” 

Premiul III  Chirsano

v Mihai 

7. Chiprian 

Alexandra XI III 

Colegiul National 

,,Gh.Munteanu Murgoci” 

Menţiune Chirsano

v Mihai 

8. Zamuruev 

Vladislav IX IV 

Liceul Teoretic ,,M.Sebastian” 

 

Premiul III Stefan 

Maria 

9. 

Procop Ana -

Andreea XII III 

Liceul Teoretic ,,Nicolae 

Iorga” 

Menţiune Jipa 

Rubanov 

Fenia 

 

LIMBA FRANCEZĂ 

 

Nr 

crt. 

 

Numele  

şi 

prenumel

e elevului 

Clasa/Categoria(Norma

l sau Intensiv/Bilingv) 

Şcoala de 

provenienţă 

 

 

Rezultat 

obţinut la 

etapa 

naţională 

Profesor 

indrumato

r 

 

1. Nedelcu 

Diana 

Maria 

 cls a VII a normal Şcoala Gimnazială 

"Al. I. Cuza" 

PREMIU

L I 

Prof. Petre 

Daniela 

2. Budur 

Silvia 

Maria 

cls a VIII a normal Şcoala Gimnazială 

"Al. I. Cuza" 

Menţiune Prof. Petre 

Daniela 

3. Ionescu 

Elena 

Alexa 

cls a IX a normal Colegiul Naţional 

"Nicolae Bălcescu" 

Premiul 

III 

Prof 

Drâmbu 

Steluţa 

4. Păun Irina 

Nicoleta 

cls a X a normal Colegiul Naţional 

"Gh. M. Murgoci"  

 Premiul II Prof 

Lefter 

Mihai 
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5.  Neacşu 

Andreea 

Mălina 

cls.aXI-a normal Colegiul Naţional 

"Gh. M. Murgoci" 

Participare Prof. 

Lefter 

Mihai 

 

 La  Proba 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 304  de elevi 

din care  au  fost: 

-3 elevi absenţi 

-27  elevi  nu au  promovat  

-238 elevi  au promovat  

-36 elevi şi-au echivalat proba cu examene Cambridge 

 

12.Concursuri  organizate şi desfăşurate  la  nivelul judeţului  Brăila: 

1. De ce să învăţ limbi străine 

2. Juvenes Translatores 

3. Toate panzele sus 

4. Public  Speaking. 

5. Challenging the 8th graders 

6. Bilingual =Best 

7. Images d'imagination 

8. Jeunes Plumes Francophones 

9. All the world’s a stage 

10. Découvrons la Géographie de la France! 

11. Festival Naţional de creaţie şi de interpretare „Ana Blandiana” 

12. Concurs interjudetean de traduceri CNNB_150 

13. Orthofrançais  

14. Francochanson 

15. Cangurul Lingvist 

16. Concurs de creaţie literară “Europa-Casa Noastră” 

17. Mirunette Language Competition 

18. Shakespeare School Essay Competition 

           -   Limba  portugheză este studiată în cadrul  cursului opţional în cadrul unităţii  Şc Gimn. 

„Sf. Andrei”. 

             -Limba italiană este studiată în cadrul  cursului opţional în cadrul unităţii  Şc Gimn. 

,,Al.I.Cuza”. 

            - Limba spaniolă este studiată în cadrul  cursului opţional în cadrul C.N. ,,Gh.M.Murgoci 

 

13.Exemple de bune practici 

 -participarea unui număr mare de profesori de limba engleză,franceză la proiecte  internaţionale 

Erasmus+ derulate în şcolile respective, ceea ce a permis un schimb de experienţă, o dezvoltare 

profesională şi personală ce aduce plus valoare activităţii didactice; 

-angrenarea unui număr sporit de elevi în proiecte  internaţionale Erasmus+, implicarea acestora 

în diferite activităţi în limba engleză, în mobilităţile proiectelor, ceea ce a contribuit la exersarea  

deprinderilor receptive şi productive în şcoală şi în afara ei, îmbunătăţirea fluenţei, creşterea 

motivaţiei intrinseci şi a stimei de sine; 
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-activităţile desfăşurate cu elevii ȋn cadrul parteneriatelor şi proiectelor realizate la nivel judeţean, 

regional, naţional; 

-la nivel judeţului Brăila  s-au organizat  competiţii naţionale,regionale,judeţene la limbile engleză 

şi franceză; 

-absolvirea cursurilor online specifice  limbilor moderne (Cambridge English Webinars, de ex. la 

limba engleza); 

-Publicarea unui articol de specialitate în revista profesorilor de limba engleză RATE Issues, 

numărul de vară de către d-na prof.    Monica Mortu, inspector de specialitate, ISJ Brăila 

(http://rate.org.ro/blog2.php/1/current-issue-1). 

-D-na prof. Oprescu Dana a desfăşurat activitate de evaluator în Comisia Naţională a Olimpiadei 

de Limba Engleză. 

-La nivelul ISJ Brăila a fost constituit grupul de lucru pentru revizuirea programelor şcolare la 

gimnaziu pentru limbile engleză, franceză, germană, ca urmare a adresei MEN nr.202/30.05/2017. 

-D-na prof. Pîrlog C. (limba germană) a participat la elaborarea Curriculum-ului la limba germană, 

gimnaziu, în cadrul grupului de lucru întrunit la Căciulata, noiembrie 2016; a elaborat metodologia 

de desfăşurare a olimpadei de limba germană pentru gimnaziu, pilotată la nivelul judeţelor Brăila, 

Buzău, Harghita, Suceava, Prahova. D-na prof. a desfăşurat olimpiada naţională pentru gimnaziu şi 

a desfăşurat şi coordonat în calitate de Preşedinte executiv etapa judeţeană a olimpiadei de limba 

germană,  participând în calitate de evaluator neutru la olimpiada de limba germană. A participat la 

etapa de „introducere în lectură” etapa de proiect a olimpiadei naţionale. 

-D-na prof. Ştefan M.(limba rusă) a făcut parte din grupul de lucru MEN de elaborare a programelor 

de gimnaziu pentru limba rusă modernă. 

-funcţionarea în municipiul Brăila a trei centre de examinare Cambridge sub egida Consiliului 

Britanic sau a organizaţiei EEC, centre care oferă examene cu recunoaştere internaţională pentru 

elevi de nivel primar, gimnazial, liceal; 

-creşterea numărului de elevi care au un certificat Cambridge de la vârste din ce în ce mai fragede, 

ceea ce reflectă interesul crescut pentru studiul limbii engleze, conştientizarea avantajelor 

deţinerii unui astfel de certificat, de exemplu echivalarea examenelor naţionale sau îmbunătăţirea 

propriului CV. 

- funcţionarea Centrului de Examinare DELF la limba franceză la Şc.Gimn. ,,Al.I.Cuza’’ 

ȋncepând cu octombrie, 2015 .Ȋn acest an şcolar s-au desfăşurat două sesiuni de examene 

DELF(nivelurile A1,A2,B1,B2) : 20-21 mai si 9-10 iunie. S-au inscris 63 de elevi si toti au 

promovat.  Profesori evaluatori: 13. 

- Ca urmare a rezultatelor foarte bune obţinute la Olimpiada Naţională de limba franceză, eleva  

Nedelcu Diana –Maria de la Şcoala Gimnazială ,,Al.I.Cuza’’, prof. îndrumător Petre Daniela a 

participat în perioada 19-26 august 2017 la cea de a treia ediţie a Taberei Regionale francofone 

de la Struga, Macedonia, în cadrul Programului activităţilor Biroului Regional al Francofoniei 

pentru Europa Centrală şi Orientală. Eleva Păun Irina-Nicoleta, clasa a XI-a, 

C.N.,,Gh.M.Murgoci”, prof. îndrumător Lefter Mihai a participat la Olimpiada Internaţională de 

Limba Franceză (nivel B1/normal) în Armenia, la Aghveran, in perioada 25-30 septembrie 

2017. 

http://rate.org.ro/blog2.php/1/current-issue-1
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- în iunie 2017, elevii care au urmat limba germană în regim intensiv, au susţinut şi au obţinut 

atestatul de limba germană; au susţinut bacalaureatul la limba germană, doi elevi au echivalat 

examenul prin certificate lingvistice Goethe. 

-coordonarea activităţii filialei Brăila a Asociaţiei Gutenberg de către d-na prof.Pîrlog, iar 

activităţile concrete au fost realizate de elevii membri de la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” 

Brăila. 

- De asemenea, ca urmare a rezultatelor foarte bune obţinute la limba germană, un număr de trei 

elevi ai Colegiului Naţional “Nicolae Bălcescu” au obţinut burse în Germania, de trei săptămâni 

în luna iulie 2017: Popa Andrei Ştefan;Preda Corina Andreea; Curcă Răzvan. 

-derularea proiectului educaţional ,,Un laborator de fizică în limba germană” la 

C.N.,,Gh.M.Murgoci’’. 

- participarea la Festivalul Poeziei Ruse la Iasi, inclus în progamul activitatilor educative ale MEN, 

unde s-au obtinut 3 premii. D-l prof. Chirsanov  a obtinut premiul pentru regie la Montaj literar-

muzical. 

 

GEOGRAFIE 

 

OBIECTIVE: 
- creşterea calităţii procesului de învaţământ şi a instruirii; 

- egalitatea şanselor în ceea ce priveşte predarea-învăţarea-evaluarea în şcoală; 

- creşterea performanţei în raport cu participarea şi rezultatele la concursuri şi olimpiade 

şcolare; 

- cunoaşterea potenţialului natural şi economic al României şi al ţărilor lumii;  

- cunoaşterea problemelor specifice regiunilor ţării (suprapuse pe unităţi naturale) şi a zonelor 

şi regiunilor geografice ale lumii;  

- însuşirea, înţelegerea şi promovarea de către profesori şi elevi a unor metode 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; 

- creşterea interesului referitor la protecţia şi conservarea mediului înconjurător.  

În anul şcolar 2016-2017, în plan curricular, geografia şi-a menţinut poziţia câştigată în timp, 

fiind, disciplinǎ de bază în cadrul examenului de Bacalaureat, profilul teoretic, proba E(d).  

RESURSE UMANE 
La nivelul judeţului Brăila în anul şcolar  2016-2017 geografia s-a predat în 66 de şcoli 

gimnaziale şi în 22 unităţi liceale, au fost încadraţi 78 de profesori. 

 

 

Situaţia statistică a încadrării la geografie în anul şcolar 2016-2017 

 Titulari Suplinitori 

calificaţi 

Suplinitori 

necalificaţi 

Pensionari Grad I Grad II Def./ 

Debutanţi  

Urban  40 6 - 1 34 9 4/ - 

Rural  24 8 - 1 12 12 5/ 2 

Total 64 14 - 2 46 21 9/ 2 

 

ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 
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1. CONSFĂTUIRI JUDEŢENE 

 

Consfătuirea la disciplina geografie s-a desfăşurat în data de 7 septembrie 2016 la Colegiul 

Naţional “Ana Aslan”. Au fost transmise toate informaţiile primite la Consfătuirea naţională 

privind: structura anului şcolar; planurile cadru valabile; programele şcolare; manuale şcolare 

valabile; bacalaureat - analiza examenului 2016, precizări pentru anul 2016 - 2017; analiza 

concursurilor desfăşurate în anul şcolar 2016-2017; precizări privind concursurile specifice pentru 

anul şcolar 2016-2017; organizarea preliminară a concursurilor pentru 2016-2017; 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, precizări cu privire la evaluarea iniţială. 

 

2. CERCURI/ACTIVITĂŢI METODICE 

 

a) Cercul metodic al profesorilor de geografie din licee 

Data: 22 - 23.10.2016 

Excursie tematică: Brăila – Valea Prahovei – Braşov 

                Responsabil cerc pedagogic liceu, prof. grad I Mirela Butoi, Lic. Teoretic „N. Iorga”,  

Organizatori: prof. grad I Mihaela Roşu, Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”,Prof. Pascu Mara Col. 

Economic “Ion Ghica”. 

 

b) Cercul metodic al profesorilor de geografie din ciclul gimnazial 

CERCUL 1 – responsabil: prof. Duca Mioara Mirela 

Data: 22.10.2016 

Şcoala Gimnazială “Ion Băncilă” Brăila 

TEMATICA: 

1. Prezentarea proiectului cu caracter interdisciplinar „Drumuri şi zile”, realizat de prof. 

Ciupală Corina, Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Brăila. 

2. „Rolul evaluării iniţiale în determinarea parcursului şcolar al elevilor”, prof. Duca Mioara 

Mirela, Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu” Brăila 

 

CERCUL 2 – responsabil: prof. Cuzmin Otilia 

Data: 22.10.2016 

Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran” Brăila 

TEMATICA: 

1. „Activităţile de tip out-door, între provocare şi necesitate”, prof. Vlaicu Daniela, Şcoala 

Gimnazială „Sf. Andrei” Brăila. 

2. „Metode de stimulare a creativităţii elevilor prin activităţi out-door”, prof. Ursache Viorica, 

Şcoala Gimnazială Deduleşti. 

3. „Educaţia out-door prin geografie”, schimb de experienţă în cadrul seminarului internaţional 

Teacher Power, prof. Tobă Corina, Şcoala Gimnazială Chiscani. 

4. „Stimularea creativităţii prin activităţi în aer liber”, prof. Andronache Ion, Liceul Tehnologic 

„Constantin Brâncoveanu” Brăila. 

5. Prezentarea activităţii „Vizită la Staţia Meteorologică Brăila”, prof. Bichescu Ana-Cristina, 

Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran” Brăila. 

6. „Geografia altfel” în cadrul proiectului POSDRU „Paşi în educaţia tuturor”, prof. Cuzmin 

Otilia, Şcoala Gimnazială Tichileşti 
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3. ANALIZA CALITĂŢII EDUCAŢIEI, DIN PERSPECTIVA MONITORIZĂRII 

EXTERNE REALIZATE PRIN INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

În anul şcolar 2016-2017 s-au desfăşurat următoarele tipuri de inspecţii: 

a) Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice: 10 
 

Grad I :7  Grad II: 2  Definitivat: 1 

 

b) Inspecţii de specialitate: 4, 4 calificative FOARTE BINE 

c) Inspecţii şcolare generale: 8 cadre didactice 

d) Inspecţii de specialitate în vederea participării cadrelor didactice la concursul de 

titularizare în învăţământ: 9, s-au acordat 5 note de 10 şi 4 note între 9,00 – 9,99. 

Profesorii asistaţi posedă un nivel bun de pregatire metodică şi ştiinţifică, o documentare 

corespunzătoare, adaptarea lecţiilor  la  specificul elevilor, în general o bună selectare şi 

sistematizare a informaţiei şi conţinutului. 

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. 

În privinţa relaţiei profesor-elev, şi modul de acţiune al profesorului, acesta trebuie să aibă în 

centrul atenţiei elevul, iar metodele folosite să-l pună în situaţia specifică în care profesorul să nu 

vorbească şi să acţioneze mai mult de 20 de minute din ora de curs. S-a constatat că toate cadrele 

didactice asistate stăpânesc cu reală personalitate clasa şi elevii, îmbinând activităţile frontale cu 

cele individuale, încurajând participarea elevilor şi stimularea interesului.  

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari:  

 - întocmirea corectă a planificărilor anuale şi semestriale; 

- parcurgerea ritmică a programei şcolare; 

- claritate în formularea şi enunţarea obiectivelor; 

- rigurozitate ştiinţifică în transmiterea informaţiilor;  

- 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: 

- 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, jocuri didactice geografice de pe internet ; 

- lipsa unui cabinet de geografie sau slaba dotare a celor existente. 

Recomandări efectuate: 

- organizarea şi dotarea laboratorului; 

- utilizarea mijloacelor didactice în toate momentele lecţiilor; 

- îmbinarea formelor de activitate frontală/ individuală/ pe grupe; 

- utilizarea desenului la tablă; 
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- utilizarea metodelor activ-participative la clasele de gimnaziu; 

- verificarea  conţinuturilor însuşite de elevi în etapa de fixare şi recapitulare; 

- ealizarea unei scheme logice pe tablă; 

- utilizarea manualelor  în timpul activităţii de predare-învăţare; 

- respectarea succesiunii lecţiilor conform planificării calendaristice; 

 

ORGANIZAREA OLIMPIADELOR ŞI A CONCURSURILOR ŞCOLARE 

A) OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 

FAZA JUDEŢEANĂ – 4 martie 2017 

Clasa Nr. elevi 

participanţi 

Note sub 

5 

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

a VIII-a 12 4 1 3 1 3 - 

a IX-a 8 6 - - 1 1 - 

a X-a 12 1 3 3 3 1 1 

a XI-a 3 - - - 2 - 1 

a XII-a 11 7 4 - - - - 

Total 46 18 8 6 7 5 2 

S-au acordat:  

- 11 premii,  

- 3 menţiuni,  

- 6 elevi s-au calificat la etapa naţională. 

 

REZULTATELE OLIMPIADEI DE GEOGRAFIE, ETAPA NAŢIONALĂ 

19-25 aprilie 2017, ORADEA 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevilor 

Unitatea şcolară Clasa Profesor 

îndrumător 

Punctaj Rezultat 

 

1. Constantin 

Alexandru 

Colegiul Naţional 

“Gh. M. Murgoci” 

a IX-

a 

Pascu 

Gabriel 
90,63 Premiul 

III 

2. Pupezeanu Radu Colegiul Naţional 

“N. Bălcescu” 

a XI-

a 

Cîineanu 

Mariana 
91 Premiul 

III 

3. Chivu Alexandru Colegiul Naţional 

“N. Bălcescu” 

a IX-

a 

Cîineanu 

Mariana 
86,72 Menţiune 

4. Susanu Sabina Colegiul Naţional 

“N. Bălcescu” 

a X-a Cîineanu 

Mariana 
81,13 Premiu 

special al 

SGR 

 

 

 

B) OLIMPIADA ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI - FAZA JUDEŢEANĂ/25 martie 2017 

 

NUMELE  ŞI 

PRENUMELE 

ELEVILOR 

UNITATEA 

ŞCOLARĂ CLASA PUNCTAJ REZULTAT 

CONSTANTIN A. 

ALEXANDRU 

COLEGIUL 

NAŢIONAL “GH. 

M. MURGOCI” 9 54,75 PREMIUL 1 - calificat 
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DATCU DIANA 

CRISTINA 

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

,,GH.M.MURGOCI" 11 52 PREMIUL 2 - calificat 

ION MIHAELA 

COLEGIUL 

NAŢIONAL “N. 

BĂLCESCU” 11 40,75 PREMIUL 3 

VINTILĂ 

GEORGIANA 

COLEGIUL 

NAŢIONAL “GH. 

M. MURGOCI” 11 38,5 MENŢIUNE 

CIOCHINA 

EMANUEL 

COLEGIUL 

NAŢIONAL “GH. 

M. MURGOCI” 11 36,5 MENŢIUNE 

 

 

C) CONCURSUL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR 

FAZA JUDEŢEANĂ, 5 mai 2017 s-a desfăşurat la Colegiul Naţional „Ana Aslan” 

ELEVII CALIFICAŢI LA ETAPA NAŢIONALĂ, Târgu Secuiesc, Covasna 

 

Nr. 

crt

. 

Numele şi 

prenumele elevilor 

Unitatea şcolară Clasa Profesor 

îndrumăto

r 

Puncta

j 

Titlul lucrării 

1. Opodatu Nicoleta Liceul 

Tehnologic 

“Constantin 

Brâncoveanu”  

a IX-

a 

Andronach

e Ion 

88 Dinamica 

suprafeţelor 

forestiere din 

Jud. Brăila 

2. Duma Andrei Ştefan 

 

Colegiul Naţ. 

“Gh. M. Murgoci  

a X-a Novac 

Simona 

90 Brăila în 

viziunea tinerilor 

3. Luchian Alina 

 

Liceul Teoretic 

“Nicolae Iorga”  

a XI-

a 

Butoi 

Mirela 

83 Comunitatea 

ruşilor lipoveni 

 

D) CONCURSUL NAŢIONAL TERRA V-VII 

REZULTATE OBŢINUTE LA FAZA JUDEŢEANĂ, 25 martie 2017 

 

 Nr. elevi 

participanţi 

Note sub 

5 

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

a V-a 48 17 6 8 7 9 1 

a VI-a 80 39 19 12 5 3 2 

a VII-a 63 10 15 13 18 6 1 

Total 191 66 40 33 30 18 4 

 

CALIFICAŢI LA ETAPA NAŢIONALĂ: 17 elevi 

REZULTATELE ELEVILOR LA ETAPA NAŢIONALĂ, 20 mai 2017 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevilor 

Clasa Unitatea de învăţământ Premiul 

1. Berdant Raluca Maria a VI-a Colegiul Naţional „Gh. M. 

Murgoci” 

II 
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2. Mihalcea Rareş Bogdan a VI-a Şcoala Gimnazială „Ion 

Creangă” 

II 

3. Stoian Andra a VI-a Şcoala Gimnazială „Al. Ioan 

Cuza” 

III 

4. Ifrim George Florin a V-a Liceul Tehnologic “N. 

Oncescu” 

III 

5. Trifan Andreea a VI-a Colegiul Naţional „Gh. M. 

Murgoci” 

III 

6. Minea Ştefan Teodor a V-a Colegiul Naţional „Gh. M. 

Murgoci” 

menţiune 

7. Drăghici Laurian a V-a Liceul Teoretic “N. Iorga” menţiune 

 

E) CONCURSUL REGIONAL - EUROPA, CASA MEA – 31 mai 2017 

TOTAL ELEVI PARTICIPANŢI:  25 echipe, secţiunea cultură 

generală 

              22 echipe, secţiunea power point 

Judeţele: Brăila, Galaţi, Tulcea 

F) CONCURSUL JUDEŢEAN TOATE PÂNZELE SUS, 24 februarie 2017 

CLASA a VII-a – Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran” Brăila 

Au participat echipaje din 8 unităţi de învăţământ, 4 din mediul urban, 4 din mediul rural 

BACALAUREAT,  SESIUNEA IUNIE-IULIE 2017 

Proba E(d) 

Total înscrişi: 559 elevi 

Total promovaţi : 543 elevi 

Procent promovabilitate: 98,73% 

 

La disciplina geografie rezultatele simulărilor (procent de promovabilitate) au fost  în luna martie 

67,06%, iar in luna mai 84,12%. 

Se remarcă o creştere însemnată a procentului de promovabilitate faţă de rezultatele obţinute la 

simulări. 

În ceea ce priveşte rezultatele elevilor pe grupe de medii, cei mai mulţi au obţinut note cuprinse  

între 8 şi 8,99, respectiv 29%. Ponderea elevilor care au obţinut la geografie note peste 9 este una 

ridicată, puţin peste 25%, în total, peste jumătate din totalul elevilor brăileni care au susţinut la 

geografie proba E(d) au obţinut note peste 8,00. 

 

CONCLUZII 

Disciplina geografie, la nivelul Judeţului Brăila, se remarcă în anul şcolar 2016-2017, prin: 

- Rezultatele obţinute la Etapa Naţională a Olimpiadei; 

- Numărul mare de elevi şi cadre didactice implicate în concursuri şcolare, încurajarea 

performanţei şcolare; 

- Număr mare de elevi care susţin proba E(d) a examenului de bacalaureat la disciplina geografie; 

- Procent mare de promovabilitate la examenul de bacalaureat 98, 73%, din care cca. 50% note 

peste 8,00. 

- Interesul cadrelor didactice pentru perfecţionarea continuă. 

 

DISCIPLINA: FIZICĂ 

 

I.Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare la disciplina fizică; 
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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 FIZICĂ), care vizează atât activitatea desfăşurată în Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Brăila, cât şi activitatea desfăşurată în unităţile de învăţământ din judeţ, au fost următoarele: 

 Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale în 

vederea atingerii standardelor de integrare europeană; 

 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor; 

 Reconstrucţia învăţământului din mediul rural; 

 Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere 

educaţională; 

 Investiţia în educaţie, în formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic; 

 Întărirea rolului şcolii prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale şi realizarea de 

activităţi extracurriculare şi programe de cooperare internaţională; 

 Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, al fiecărei 

catedre, al fiecărui cadru didactic şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local; 

 Încurajarea unităţilor de învăţământ în dezvoltarea de grupe şi clase de studiu în care activitatea 

să se desfăşoare pe baza metodelor alternative;  

 Monitorizarea grupelor cu elevii capabili de performanţă; 

 Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele 

curriculum-ului unităţii şcolare; 

 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor 

elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă; 

 Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare; 

 Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza criteriilor de 

monitorizare şi evaluare şi/sau a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum; 

 Dobândirea de noi competenţe metodice şi sociale; 

 Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente; 

 Asigurarea încadrării unităţilor şcolare cu personal didactic calificat; 

 Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în instituţiile şcolare; 

 Identificarea ofertanţilor de formare şi direcţionarea personalului didactic către aceşti ofertanţi; 

 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. 
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II. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

    III.ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 

 III.1. CONSFĂTUIRI JUDEŢENE 

Consfătuirea la disciplina fizică s-a desfăşurat în data de 16 septembrie 2016 la Şcoala Gimnazială 

” Fănuş Neagu” Brăila. Au fost transmise toate informaţiile primite prin videoconferinţa 

desfăşurată în data de 15.09.2016, la care au participat inspectorul de specialitate şi profesorii 

metodişti pe disciplina fizică. Temele abordate au fost: 

-structura anului şcolar; 

- planurile cadru valabile;  

-programele şcolare la disciplină şi pentru disciplinele opţionale; 

- manuale şcolare valabile; 

- bacalaureat - analiza examenului 2016; 

- precizări pentru anul şcolar  2016 - 2017; 

- analiza olimpiadelor şi  concursurilor desfăşurate în anul şcolar 2015-2016;  

-precizări privind olimpiadelor şi  concursurilor  specifice pentru anul şcolar 2016-2017;  

  -organizarea preliminară a olimpiadelor şi concursurilor pentru anul  şcolar 2016-2017;  

-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 întreg an şcolar. Au fost 

reamintite modelele de subiecte pentru evaluarea iniţială a elevilor.  

 

            III.2  CERCURI PEDAGOGICE 

 Semestrul I  Locaţia : Liceul Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila,  

                       Data:    26 noiembrie 2016, orele 9,00 

 Tema:  Mijloace de învăţământ moderne aplicate în lecţiile de fizică şi ştiinţe- 

avantaje şi limite; Concurs de fizică pentru gimnaziu ”Isaac Newton” 

Organizatori: Prof. Petcu Cristian –Liceul Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila 

                        Prof. Aramă Violeta–Liceul Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila 

                        Prof. Neicu Costel, metodist CCD Brăila   

Participă profesorii din  şcolile generale şi licee din municipiul şi judeţul Brăila. 

Laboranţi:Locaţia: Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Brăila 

   Data : 7 Noiembrie 2016, ora 14,00 

  Tema: Rolul, locul şi importanţa experimentului în însuşirea cunoştinţelor de chimie. 

   Organizator Laborant Bătutu Laura 

 Semestrul II   

     Locaţia : Şcoala Gimnazială ”Sfântul Andrei” Brăila,  

     Data:    19 mai 2017, ora14,00 

    Tema:   Metode eficiente de evaluare   in orele de fizică 

     Organizatori: Prof. Rotaru Cătălina Şcoala Gimnazială ”Sfântul Andrei” Brăila 

Total 

persoane/ 

total norme 
Nr. total profesori 

titulari/număr 

norme 

Nr. total profesori 

suplinitori calificaţi/ 

număr norme 

Nr. total profesori 

suplinitori 

necalificaţi 

/număr norme 

Nr. total 

profesori 

pensionari /număr 

norme 

99/94,12 71/ 75,40 14/11,18 6/3,77 8/3,67 
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                                         Prof.  Maraloiu  Vasilica – Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau ” Brăila 

Participă toţi profesorii de fizică din gimnaziu şi liceu din municiu şi judeţul Brăila. 

Laboranţi: Excursie de documentare –Balta Mică a Brăilei 

                  Data : 3 iunie 2017, ora  8,00 

                 Tema: Folosirea arealului natural  din perspectiva dezvoltării durabile 

                 Organizator: Laborant Bunea Viorica- Liceul cu Program Sportiv  

                            Laborant  Nica Ianula-Colegiul Tehnic ”C. Neniţescu” 

                                      Laborant  Iacob Tanţa-Liceul Teoretic ”N. Iorga” 

           III. 3. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice 

 

Total 

inspecţii 
Grade didactice 

Inspecţii 

Curente 

Calificative 

acordate Inspecţii 

speciale 

Note acordate 

FB B s 10 9 8 

2 Gradul I-II Definitivat 1 1 0 0 1 1 0 0 

  

       III.4 Inspecţii de specialitate în vederea participării cadrelor didactice la concursul de  

titularizare în învăţământ 

Nr. 

crt. 

Nivel de 

învăţământ 

Nr. Cadre 

didactice 

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 Naţională de Fizică-etapa judeţeană desfăşurată în data de 25.02.2017 

la Şcoala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”  

 

Participare la 

etapa 

judeţeană 

Participanţi 

la etapa 

naţională 

Premii obţinute la etapa naţională Participanţi/premii 

obţinute la etapa 

internaţională 

127 16 1.Cotigă David Gabriel, cls. aVI-a, 

C.N. ”Gh. M. Murgoci”, Medalie de 

bronz, locul 40 în ierarhia generală 

a olimpiadei-prof. coordonator  

Gheorghiu Manuela; 

2. Ţiripa Adrian Marian, cls.aVI-a, 

Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga”, 

Diplomă de onoare, locul 85, prof. 

coordonator Sisea Mioara; 

3. Tudose Matei Ovidiu, cls a VI-a, 

C.N. ”N. Bălcescu”, Diplomă de 

onoare, locul 86, prof. coordonator 

Moraru Florin; 

4. Crăcan Alexandru, cls. a X-a, 

1 elev participant 

Andrei Radu-clasa a XI, 

C.N. ”N. Bălcescu”, Brăila 

Medalie de aur 
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 C. N. ”N. Bălcescu”, Medalie de 

Bronz, locul 34, prof. coordonator 

Arici Liviu; 

5. Andrei Radu, cls. a XI-a, C.N. ”N. 

Bălcescu”, Premiul I,  Medalie de 

aur, calificat în lotul lărgit pentru 

internaţională, prof. Stroe Aurelia; 

6. Ţigănoiu Maria, cls. a XI-a, 

 C.N. ”N. Bălcescu”, Medalie de 

argint, locul 15, prof.  Stroe Aurelia; 

7. Dinu Dănuţ Adrian, cls. XI-a, 

 C.N. ”Gh. Munteanu Murgoci”, 

Medalie de bronz, locul 16, prof. 

coordonator Stroe Aurelia; 

8. Neacşu Răzvan, cls. XII, C.N. ”N. 

Bălcescu”Medalie de bronz, locul 9, 

prof. coordonator Stroe Aurelia. 

 

        IV.2. Concursul Naţional EVRIKA desfăşurat în perioada  31martie-2 aprilie 2017, Piatra 

Neamţ 

 

Nr. elevi participanţi Rezultate obţinute  

6 Menţiune-Neacşu Răzvan, clasa a XII-a, C. N. ”N. Bălcescu”-prof.  

coordonator  Arici Liviu 

 

   IV. 3. Olimpiada de astronomie-etapa judeţeană desfăşurată în data de 18.02.2017 la  

Şcoala Gimnazială ”Mihai Viteazul” 

 

Participanţi  

etapa  

judeţeană 

Participanţi  

etapa 

naţională 

Premii obţinute la etapa naţională Participare/Premii la 

etapa internaţională 

15 6 1. Andrei Radu-seniori-  

C.N. ”N. Bălcescu”, Menţiune MEN,  

Medalie de argint-calificat la lotul  

lărgit, locul 9 în ierarhia generală; 

2. Dinu Adrian Cristian-seniori- 

C. N. ”N. Bălcescu”, Menţiune MEN, 

 Medalie de argint,locul 16; 

3.Gârbăcea Răzvan, seniori-  

C.N. ”N. Bălcescu”, Menţiune de onoare; 

4.Bănică Nicolae-juniori- 

 C.N. ”N. Bălcescu”, Menţiune MEN,  

Medalie de argint, locul 12; 

5. Iordache Maria-juniori- 

Şcoala Gimnazială ”M. Eminescu”,  

Menţiune MEN, Locul 6,  

calificată în lotul lărgit; 

6.Popa Mircea-juniori- 

Pentru anul şcolar 2015-

2016: 

Olimpiada 

internationala de 

Astronomie 

Bulgaria, octombrie 

2016:Andrei Radu – 

seniori-, 

C.N.”N.Bălcescu”, 

Medalie de aur 

Olimpiada 

internaţională de 

Astronomie şi 

Astrofizica,India-

decembrie 2016- 

Medalie de bronz 

Pentru anul şcolar 2016-
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C.N. ”Gh. Munteanu Murgoci”, 

 Menţiune de onoare, locul 37. 

Prof. coordonatori Becheanu Nicoleta şi  

Iacob Liliana. 

2017: 

Calificat la Olimpiada 

internaţională de 

Astronomie şi 

Astrofizică din 

Indonezia, nov 2017 

 

            

IV.4. Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori-etapa judeţeană desfăşurată la Şcoala 

Gimnazială ”Dimitrie Cantemir”  în data de 20.05.2017 

 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute la etapa naţională 

12 - - 

 

 IV.5. Olimpiada Ştiinţele Pământului -etapa judeţeană desfăşurată în data de 

18.03.2017 la Liceul Teoretic ”N. Iorga” 

 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute la etapa naţională 

13 2 - 

 

         IV.6. Concursul judeţean ”Isaac Newton” - este  concurs interjudeţean, înscris în CAER 

cu nr. 1313519 /07.11.2016, destinat elevilor de gimnaziu, începând cu clasa a Vl-a, cu scopul 

antrenării elevilor în competiţiile specifice fizicii - 111 participanţi din 37 şcoli gimnaziale din 

municipiu şi judeţ. Au  obţinut premii şi menţiuni 21 de elevi. 

          IV.7. Concursul naţional “Vrânceanu-Procopiu”, 25-27 noiembrie 2016, Bacău 

 

Nr.crt

. 

Numele  şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea de învăţământ Profesorul/profesorii  care a/au 

pregătit elevul - la clasă 

1 Mihălceanu 

Cristian 

IX Colegiul Naţional ”Gh. Munteanu 

Murgoci” Brăila 

Boicescu Nazeli-matematică 

 Moşescu Viorica-fizică 

2 Lipan Dragoş  X Colegiul Naţional ”Gh. Munteanu 

Murgoci” Brăila 

Negulescu Dan-matematică 

Gheorghiu Manuela-fizică 

3 Ţigănoiu Maria XI Colegiul Naţional ”N. Bălcescu” 

Brăila 

Danielescu Iulian-matematică 

Stroe Aurelia-fizică 

4 Neacşu Răzvan XII Colegiul Naţional ”N. Bălcescu” 

Brăila 

Daniilescu  Gabriel-matematică 

Arici Liviu-fizică 



                                 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                                              DOMENIUL FUNCŢIONAL  CURRICULUM  ŞI ACTIVITATE  EXTRAŞCOLARĂ 

                                                               

___________________________________________________________________________________ 

142 

 

   

           IV.8. Concursul de fizică-chimie ”Impuls perpetuum”-etapa judeţeană desfăşurată la 

Şcoala Gimnazială ”Ion Băncilă” în data de 27.05.2017 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională Premii obţinute la etapa 

naţională 

17 2 - 
 

V.Examenul de Bacalaureat 

Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la disciplina fizica, la nivel judeţean, membrii 

consiliului consultativ au organizat două simulări  organizate la nivel de MEN şi o simulare la 

nivel local, cu subiecte elaborate de către Consiliul consultativ pe disciplină,  in concordanţă cu 

modelele de subiecte ale M.E.N. 

 Rezultatele  obţinute la simularea din luna mai au demonstrat faptul că elevii care şi-au exprimat 

obţiunea de a susţine la bacalaureat la proba E.d), disciplina fizică, au parcurs materia, au fost  

insuşite  noţiunile de bază iar unele rezultate sunt  chiar foarte bune. 
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Disciplin

a 
C

a
n

d
id

a
ti

 i
n

sc
r
is

i 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

eu
si

ti
 

Din care cu note 
Numar 

de 

candidati 

respinsi 

Numar 

candidati 

neprezent

ati 

Numar 

candida

ti 

eliminat

i 

5 - 5.99  

Incepato

r 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

 - 
10 Admis 

Zi E)d) Fizică 161 

155 

(96,88%) 

17 

(10,97%) 

12 

(7,74%) 

26 

(16,77%) 

33 

(21,29%) 

47 

(30,32%) 

20 

(12,9%) 

6 

(3,87%) 5 (3,12%) 1 (0,62%) 0 (0%) 

Seral E)d) Fizică 3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 1 (33,33%) 0 (0%) 

Frecvenţă 

redusă E)d) Fizică 3 

1 

(33,33%) 0 (0%) 

1 

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

1 

(100%) 

2 

(66,67%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)d) 167 

156 

(94,55%) 

17 

(10,9%) 

13 

(8,33%) 

26 

(16,67%) 

33 

(21,15%) 

47 

(30,13%) 

20 

(12,82%) 

7 

(4,49%) 

9 

(5,45%) 2 (1,2%) 0 (0%) 

 

Procent de promovare  pe disciplina Fizică  a fost de  94,55%. Procent de promovare pentru învăţământ de zi 96,88%.
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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  şi a şedinţelor comisiilor de lucru 

pe disciplină din acest an şcolar au fost: 

- Analiza noile programe şcolare pentru gimnaziu; 

  -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. 

 

Analiza SWOT a activităţii didactice 

Puncte tari 

 • Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu respectarea 

legislaţiei în vigoare şi cu reglementările M.E.N. cuprinse în regulamentele şi metodologiile specifice;  

•  Participarea cadrelor didactice din şcoli  la proiecte şi programe judeţene, zonale, regionale, 

naţionale, europene şi la mobilităţi europene (înscrise în  C.A.E.N./C.A.E.R.);  

• Crearea unei baze de date cu elevii capabili de performanţe; 

• Incadrarea cu personal didactic perfecţionat;  

• Implicarea metodiştilor în activităţi diverse (inspecţii pentru susţinerea gradelor didactice,  

monitorizare simulărilor la obiectele pentru bacalaureat,  inspecţii pentru ocuparea unor posturi 

didactice, cursuri de formare prin Casa Corpului Didactic;  

• Adaptarea la elementele de noutate în ceea ce priveşte procesul de predare-evaluare a 

elevilor;  

Puncte slabe 

• Nivel încă ridicat de subiectivitate în procesul de autoevaluare/evaluare la nivelul inspecţiei şcolare,  

comisiilor de specialitate;  

• Lipsa /insuficienţa unor stagii/programe de formare continuă care să dezvolte competenţele de 

evaluare a activităţilor elevilor;  

• Insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor manageri în vederea obţinerii de 

fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare instituţională;  

• Lipsa proiectelor comune şi a parteneriatelor dintre  profesori, părinţi,  consilieri şcolari;    

• Rezistenţa la schimbare şi lipsa motivaţiei unor cadre didactice pentru activităţi de calitate;  

• Existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate foarte scăzută la examenele naţionale;  

• Rata încă ridicată a absenteismului şi a abandonului şcolar în unităţile din zonele cu populaţie de 

etnie rromă şi în cele din zone defavorizate (sărăcie);  

• Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în unele comunităţi;  

• Existenţa, uneori, a blocajelor în comunicarea oficială;   

• Insuficinta dotare cu aparatură şi instrumente specifice laboratoarelor şcolare;  

• Posibilităţile limitate de deplasare în teritoriu din diverse cauze ( resurse limitate, reţea şcolară mare 

şi dispersată ); 

 

Oportunităţi 

• Existenţa unor parteneriate ale Inspectoratului Şcolar cu furnizori ai unor programe acreditate de 

formare (ONG-uri, universităţi);  
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• Colaborare instituţională eficientă cu autorităţile naţionale şi judeţene ( Instituţia Prefectului, 

Consiliul Judeţean, Poliţie, Jandarmerie, etc.); 

•  Existenţa unui număr important de acorduri de parteneriat, colaborări cu O.N.G.-uri şi instituţii 

locale şi judeţene pentru derularea de activităţi extracurriculare, de realizare a activităţilor educative 

într-un cadru mai puţin formal şi care are mare legătură cu comunitatea;  

• Continuarea derulării Programelor guvernamentale de susţinere elevilor provenind din familii cu 

venituri mici (“Bani de liceu”, “Rechizite şcolare”);  

Ameninţări 

• Reducerea populaţiei şcolare într-un ritm alert; 

• Reducerile de posturi, cu diminuarea în şcoli a personalului administrativ;  

• Resurse bugetare insuficiente pentru dotări;   

• Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/ elevi;  

• Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie ( Consilii locale, societăţi comerciale, sindicate, 

părinţi, elevi, cadre didactice) privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare învăţământului; 

•         Dificultatea cadrelor didactice  care fac naveta în a se implica în activităţile educative din şcoală. 

 

        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. 

 

DISCIPLINA: CHIMIE 

 

I.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 (chimie), 

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; 
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 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. 

 

 

II. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC: 

 

Total/ 

total norme 

Nr. total profesori 

titulari/ 

număr norme 

 

 

 

Nr. total profesori suplinitori 

calificaţi/număr norme 

 

 

Nr. total profesori 

suplinitori 

necalificaţi/număr norme 

 

 

Nr. total 

profesori 

pensionari/ 

număr norme 

 

 

69/65,13 

 

56/55,63 

 

8/6,17 

 

3/1,70 

 

2/1,63 

 

III. ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 

 

III. 1. CONSFĂTUIRI JUDEŢENE 

 

Consfătuirea la disciplina chimie s-a desfăşurat în data de 16 septembrie 2016 la Şcoala Gimnazială  
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”Fănuş Neagu”. Au fost transmise toate informaţiile primite în cadrul  videoconferinţei organizată de 

MEN.  din data de 15.09.2017, la care au participat inspectorul de specialitate şi profesorii metodişti 

pentru disciplina Chimie. Temele dezbătute au fost: 

- structura anului şcolar; 

- planurile cadru valabile; 

- programele şcolare la disciplină şi pentru disciplinele opţionale;  

-manuale şcolare valabile;  

-bacalaureat - analiza examenului  din sesiunea iunie-iulie 2016 şi august-septembrie 2016, precizări 

pentru anul 2016 - 2017; 

- analiza concursurilor desfăşurate în anul şcolar 2015-2016; 

- precizări privind concursurile specifice pentru anul şcolar 2016-2017; 

- organizarea preliminară a concursurilor pentru 2016-2017;  

-pregătirea cadrelor didactice - direcţii de pregătire, modele de planificare calendaristică, modele de 

proiectare a unei unităţi de învăţare; 

- organizarea cercurilor pedagogice pe fiecare semestru şi planificarea activităţilor pentru primul 

semestru.  

 

III.2.   CERCURI PEDAGOGICE 

Semestrul I Chimie 

 Locaţia: Şcoala Gimnazială ”Ion Băncilă”Brăila 

Data     20.01.2017,    Orele 14,00  

Tema: Strategii de evaluare eficiente în lecţiile de chimie  din gimnaziu 

Organizatori: Prof. Duca Valentina, Şcoala Gimnazială ”Ion Băncilă”Brăila 

 Participă  toţi profesorii de chimie din gimnaziu şi liceu 

Laboranţi: 

Locaţia: Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Brăila 

Data : 7 Noiembrie 2016, ora 1400 

Tema: Rolul, locul şi importanţa experimentului în însuşirea cunoştinţelor de chimie. 

Organizator Laborant Bătutu Laura 

Semestrul II Chimie 

Locaţia: Colegiul Naţional ”Nicolae Bălcescu” Brăila 

 Data:     05 mai 2017,    Ora 14,00  

Tema: Strategii de evaluare eficiente în lecţiile de chimie   

 Organizatori: Prof. Matetovici Elena Şcoala Gimnazială  Cazasu şi prof. Mercan Rodica -Şcoala 

Gimnazială  Însurăţei 

 Participă  toţi profesorii de chimie din gimnaziu şi licee 

Laboranţi: 

Excursie de documentare –Balta Mică a Brăilei 

Data : 3 iunie 2017, ora  8,00 

Tema: Folosirea arealului natural  din perspectiva dezvoltării durabile 

Organizator: Laborant Bunea Viorica- Liceul cu Program Sportiv  

                     Laborant  Nica Ianula-Colegiul Tehnic ”C. Neniţescu” 

                    Laborant  Iacob Tanţa-Liceul Teoretic ”N. Iorga” 

  III.3  INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

 

 

              III. 3.1. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice 
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Total Grade didactice Inspecţii 

Calificative 

acordate Inspecţii 

Note acordate 

Inspecţii 

 

 

 

 

 

 Curente 
FB B 

S speciale 
10 9 8 

4 Gradul 1,II, Def 2 2 0 0 2 1 1 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 1 1 

 

IV. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

 

IV. 1. Olimpiada de chimie-etapa judeţeană desfăşurată la Colegiul Naţional ” Gheorghe 

Munteanu Murgoci” în data de 04.03.2017 

Participanţi la etapa 

Judeţeană 

Participanţi la etapa naţională Premii obţinute la etapa naţională 

36 7 -Mihăilescu Cristian-cls. a X-a, C. 

N. ”N. Bălcescu”-Menţiune MEN, 

prof. coordonator Petrescu Silvia, 

locul 6 în ierarhia generală; 

-Păun Irina Nicoleta-cls. aX-a, C.N. 

”Gh. Munteanu Murgoci”-Menţiune 

specială, prof. coordonator Petrescu 

Valentin, locul 25 ; 

-Bărdăhan Alexandru Mihai-cls. 

XI-a, C.N. ”N. Bălcescu”, Menţiune 

specială, prof. coordonator Mânecă 

Nicoleta, locul 33. 

 

IV.2  Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori-etapa judeţeană desfăşurată la Şcoala 

Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” în data de 20.05.2017 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute la etapa naţională 

12 - - 

 

IV. 3. Concursul de chimie pentru liceele tehnologice  ”Petru Poni”- etapa judeţeană 

desfăşurată  la Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” în data de 11.03.2017 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională 
Premii obţinute la etapa naţională 

13 elevi 3 elevi - 
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IV.4. Sesiunea de comunicări ştiinţifice  pentru elevii de liceu-etapa judeţeană desfăşurată 

în data de 10.03.2017 la Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” 

 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională Premii obţinute la etapa naţională 

2 echipaje 
 

2 echipaje 

 

4 Menţiuni speciale 

 

 

       IV.5. Concursul Naţional de chimie ” Raluca Ripan”- -etapa judeţeană desfăşurată la 

Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” în data de 13.05.2017 

 
Participanţi la  etapa judeţeană Participanţi la  etapa  naţională Premii obţinute la etapa naţională 

31elevi 3 elevi 1.Mercan Valentina Cristina 

Menţiune MEN-clasa a VII-a, Liceul 

Teoretic ”N. Iorga”, prof. coordonator 

Marin Liliana; 

2. Popa Bogdan Florin –Menţiune 

Specială, Şcoala Gimnazială ”F. 

Neagu”-prof. coordonator Drăgan 

Lucica 

 

            IV.6. Concursul de fizică-chimie ”Impuls perpetuum”-etapa judeţeană desfăşurată- la 

Şcoala Gimnazială ”Ion Băncilă” în data de 27.05.2017 

 

Participanţi etapa judeţeană Participanţi etapa naţională Premii obţinute la etapa naţională 

17 elevi 2 elevi - 

 

           IV.7.Olimpiada ”Ştiinţele pământului”-etapa judeţeană desfăşurată la Liceul 

Teoretic ”Nicolae Iorga” în data de 18.03.2017-olimpiadă interdisciplinară 

 

Participanţi la  etapa 

judeţeană 

Participanţi la  etapa  

naţională 

Premii obţinute la etapa 

naţională 

17 elevi 2 elevi 

 (-Constantin Alexandru, clasa 

a IX-a, C.N. ”Gh. Munteanu 

Murgoci”-poziţia 101-prof. 

coordonatori Petrescu Valentin, 

Popescu Felicia, Marin 

Laurenţiu, Pascu Gabriel; 

-Datcu Diana Cristina, clasa a 

XI-a,  C. N. ”Gh. Munteanu 

Murgoci”-poziţia 74-prof. 

coordonatori petrescu Iosif 

Mimi, Moşescu Viorica, Novac 

Simona 

- 

  

 V.Examenul de Bacalaureat 

Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la disciplina chimie, la nivel judeţean, au fost 
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organizate trei simulări, două date de către MEN şi una organizată de ISJ Brăila, în luna mai 2016. 

Subiectele,  pentru proba din luna mai,  au fost propuse de către profesori care fac parte din consiliul 

consultativ pe disciplină sau metodişti. 

Rezultatele  obţinute la simularea din luna mai au demonstrat faptul că elevii care şi-au exprimat 

obţiunea de a susţine la bacalaureat la proba E.d), disciplina chimie, au parcurs materia, au fost  insuşite  

noţiunile de bază iar unele rezultate sunt  chiar foarte bune. 
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Forma de 

invatama

nt 

Initiala 

probei 
Disciplina 

Fel 

examinar

e  (scris, 

competen

ţe) 

Candidat

i inscrisi 

Candidati 

reusiti 
Din care cu note      

Numar 

de 

candidati 

respinsi 

Numar 

candidati 

neprezent

ati 

Numar 

candidati 

eliminati 

      
5 - 5.99 

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99 

Mediu 

7 - 7.99 

Avansat 

8 - 8.99 

Experim. 

9 - 9.99 

- 
10 Admis    

Zi E)d) Chimie Scris 141 
135 

(97,12%) 
5 (3,7%) 

9 

(6,67%) 

8 

(5,93%) 
35 (25,93%) 

68 

(50,37%) 
10 (7,41%) 2 (1,48%) 4 (2,88%) 2 (1,42%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)d)  141 
135 

(97,12%) 
5 (3,7%) 

9 

(6,67%) 

8 

(5,93%) 
35 (25,93%) 

68 

(50,37%) 

10 

(7,41%) 
2 (1,48%) 4 (2,88%) 2 (1,42%) 0 (0%) 

Seral E)d) Chimie Scris 2 1 (50%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)d)  2 1 (50%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 
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        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. Profesori cu o experienţă recunoscută la nivel judeţean au organizat şi pregătit activităţi 

de prezentare a unor activităţi cu impact deosebit în obţinerea de rezultate şcolare deosebite. 

 Temele dezbătute în cadrul cercurilor metodice din acest an şcolar au fost 

-Noile programe şcolare pentru gimnaziu; 

-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. 

 

Analiza SWOT a activităţii didactice 

Puncte tari 

 • Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu respectarea legislaţiei în 

vigoare şi cu reglementările M.E.N. cuprinse în regulamentele şi metodologiile specifice;  

•  Participarea cadrelor didactice din şcoli  la proiecte şi programe judeţene, zonale, regionale, 

naţionale, europene şi la mobilităţi europene (înscrise în  C.A.E.N./C.A.E.R.);  

• Crearea unei baze de date cu elevii capabili de performanţe; 

• Incadrarea cu personal didactic perfecţionat;  

• Implicarea metodiştilor în activităţi diverse (inspecţii pentru susţinerea gradelor didactice,  

monitorizare simulărilor la obiectele pentru bacalaureat,  inspecţii pentru ocuparea unor posturi didactice, 

cursuri de formare prin Casa Corpului Didactic;  

• Adaptarea la elementele de noutate în ceea ce priveşte procesul de predare-evaluare a elevilor;  

Puncte slabe 

• Nivel încă ridicat de subiectivitate în procesul de autoevaluare/evaluare la nivelul inspecţiei şcolare,  

comisiilor de specialitate;  

• Lipsa /insuficienţa unor stagii/programe de formare continuă care să dezvolte competenţele de evaluare 

a activităţilor elevilor;  

• Insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor manageri în vederea obţinerii de 

fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare instituţională;  

• Lipsa proiectelor comune şi a parteneriatelor dintre  profesori, părinţi,  consilieri şcolari;    

• Rezistenţa la schimbare şi lipsa motivaţiei unor cadre didactice pentru activităţi de calitate;  

• Existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate foarte scăzută la examenele naţionale;  

• Rata încă ridicată a absenteismului şi a abandonului şcolar în unităţile din zonele cu populaţie de etnie 

rromă şi în cele din zone defavorizate (sărăcie);  

• Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în unele comunităţi;  

• Existenţa, uneori, a blocajelor în comunicarea oficială;   

• Insuficinta dotare cu aparatură şi instrumente specifice laboratoarelor şcolare;  

• Posibilităţile limitate de deplasare în teritoriu din diverse cauze ( resurse limitate, reţea şcolară mare şi 

dispersată ); 

Oportunităţi 

• Existenţa unor parteneriate ale Inspectoratului Şcolar cu furnizori ai unor programe acreditate de 

formare (ONG-uri, universităţi);  

• Colaborare instituţională eficientă cu autorităţile naţionale şi judeţene ( Instituţia Prefectului, Consiliul 

Judeţean, Poliţie, Jandarmerie, etc.); 
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•  Existenţa unui număr important de acorduri de parteneriat, colaborări cu O.N.G.-uri şi instituţii locale 

şi judeţene pentru derularea de activităţi extracurriculare, de realizare a activităţilor educative într-un 

cadru mai puţin formal şi care are mare legătură cu comunitatea;  

• Continuarea derulării Programelor guvernamentale de susţinere elevilor provenind din familii cu 

venituri mici (“Bani de liceu”, “Rechizite şcolare”);  

Ameninţări 

• Reducerea populaţiei şcolare într-un ritm alert; 

• Reducerile de posturi, cu diminuarea în şcoli a personalului administrativ;  

• Resurse bugetare insuficiente pentru dotări;   

• Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/ elevi;  

• Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie ( Consilii locale, societăţi comerciale, sindicate, 

părinţi, elevi, cadre didactice) privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare învăţământului; 

•         Dificultatea cadrelor didactice  care fac naveta în a se implica în activităţile educative din şcoală. 

 

         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. 

 

 

BIOLOGIE 

 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC: 

 

 

 

    Total 
Profesori titulari 

Profesori suplinitori 

calificaţi 

Profesori 

suplinitori 

necalificaţi 

Profesori 

pensionari 

86 71 9 - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                                              DOMENIUL FUNCŢIONAL  CURRICULUM  ŞI ACTIVITATE  EXTRAŞCOLARĂ 

                                                               

____________________________________________________________________________________ 
 

154 
 

INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

 

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 

22 
Gradul 1-2 

Gradul 2 - 5  

Definitivat- 4 

4 4 0 0 7 7 - - 

 

Inspecţii de specialitate în vederea participării cadrelor didactice la concursul de titularizare în 

învăţământ 

 

Nivel de 

învăţământ Nr. cadre didactice 

inspectate 

Note acordate 

10 9-9.99 8-8.99 7-7.99 

Gimnazial 8 5 1 1 1 

 

Inspecţia GENERALĂ 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

şcolară 

Nr. cadre 

didactice 

inspectate 

Nr. cadre didactice 

care au efectuat 

inspecţii(inspector, 

metodişti) 

Concluzii 

Puncte tari Puncte slabe 

1.  

 

Liceul 

Teoretic 

N.Iorga 

 

2 

 

1 
 majoritatea 

cadrelor didactice 

au planificări 

calendaristice în 

conformitate cu 

programa şcolară; 

 parcurgerea 

ritmică a 

conţinuturilor, 

conform 

planificărilor 

calendaristice; 

 accentuarea 

conţinutului 

ştiinţific şi a 

caracterului 

practic-aplicativ 

al lecţiilor în 

raport cu 

obiectivele şi 

competenţele 

specifice 

 utilizarea 

desenului la 

tablă; 

 utilizarea 

metodelor 

activ-

participative 

la clasele de 

gimnaziu; 

 verificarea  

conţinuturilo

r însuşite de 

elevi în etapa 

de fixare şi 

recapitulare; 

 realizarea 

unei scheme 

logice pe 

tablă; 

2.  Şcoala 

Gimnazială 

Sfântul Andrei 

 

1 

           

                1 

3.  Şcoala 

Gimnazială 

Romanu 

 

 

1 

 

 

1 

4.  Colegiul 

Tehnic 

Edmond 

Nicolau 

 

 

1 

  

                

                 1 

5.  Şcoala 

Gimnazială 

George 

Coşbuc 

 

1 

 

1 

6.  Şcoala 

Gimnazială 

Unirea 

 

1 

     

                 1 
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programei de 

biologie; 

 

ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT  

ZIUA ARBORELUI  -  Activitate de plantare arbori în curtea şcolilor în parteneriat cu ROMSILVA   

ZIUA PĂSĂRILOR – Activitate în parteneriat cu Muzeul de Ştiinţe ale Naturii Brăila  

CONCURSUL SANITARII PRICEPUŢI – Activitate în parteneriat cu Societatea de Cruce Roşie – filiala 

Brăila 

EXAMENUL DE BACALAUREAT  

Situaţia rezultatelor la Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2017   

 

Total înscrişi: 339 elevi 

Total promovaţi: 297 elevi – 87,87 % 

Total respinşi:  41 elevi – 12,13 % 

 

Se constată o creştere a promovabilităţii cu 8% la examenul de Bacalaureat – sesiunea iulie 2017, comparativ 

cu sesiunea iunie-iulie 2016. De asemenea, se constată şi o creştere a mediilor de promovare la disciplina 

biologie, comparativ cu sesiunea 2016.  

 

CONCLUZII 

 

Puncte tari: 

 ocuparea cu profesori calificaţi a catedrelor de biologie 

 majoritatea cadrelor didactice au planificări calendaristice în conformitate cu programa şcolară; 

 parcurgerea ritmică a conţinuturilor, conform planificărilor calendaristice; 

 accentuarea conţinutului ştiinţific şi a caracterului practic-aplicativ al lecţiilor în raport cu obiectivele şi 

competenţele specifice programei de biologie; 

 organizarea momentelor lecţiilor în concordanţă cu planurile de lecţie; 

 evaluarea ritmică; 

 

Puncte slabe: 

 lipsa laboratoarelor de biologie, care au devenit săli de clasă în majoritatea şcolilor 

 lipsa dotărilor moderne cu mijloace audio-video pentru laboratorul de biologie 

 dotare redusă cu atlase, microscoape, mulaje şi alte mijloace didactice  

 implicarea redusă a profesorilor în activităţile metodice în mediul rural 

 

DISCIPLINA: Invăţământ special şi special itegrat 

INSPECTOR DE SPECIALITATE: prof. Vargă Vasilica 

 

I.  OBIECTIVE GENERALE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT: 

• Creşterea gradului de cuprindere la grădiniţă şi în şcoală  a copiilor/elevilor cu CES; 

• Asigurarea participării la educaţie; 

• Asigurarea practicilor  de incluziune educaţională; 
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• Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice în problematica învăţământului 

special şi special integrat; 

• Dezvoltarea unui curriculum adecvat nevoilor interne ale instituţiei corelate cu nevoile comunitare şi 

resursele existent; 

• Asigurarea calităţii procesului de  predare-învăţare-evaluare precum şi terapeutic-recuperator, asigurate 

în unităţile de învăţământ special; 

• Înlăturarea prejudecăţilor cu privire la incluziunea copiilor/elevilor cu CES în şcolile de masă; 

• Reducerea abandonului şcolar; 

• Finalizarea programului de campusuri şcolare; 

• Eliminarea violenţei din şcoli; 

• Conştientizarea faptului că dizabilitatea necesita atentie din partea întregii comunităţi. 

 

 

II.    ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

RAPORT PRIVIND NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE 

EXISTENTE LA NIVELUL JUDEŢULUI ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

Numărul cadrelor didactice  

la nivelul judeţului 

Numărul cadrelor 

didactice titulare 

Numărul cadrelor 

didactice pensionare/ 

suplinitoare/ asociate 

 

Învăţător itinerant si 

de sprijin 

23 21 2  

Educatoare  1 1 0  

Invatator  4 4 0  

kinetoterapie 3 0 3  

Profesor 

psihopedagog si 

profesor 

psihopedagog pentru 

educatie speciala, 

terapii specifice 

32 25 7  

Profesori in centre si 

cabinete de asistenta 

psihopedagogica 

25 25 0  

Profesori  itineranti 

si de sprijin 

28 21 7  

Profesori  logopezi 17 17 0  

Profesor 

Agricultura/ 

horticultura 

1 1 0  

Maistri instructori 

pregatire textila si 

agricultura 

4 3 1  

Profesori discipline 

cultura generala 

17 13 4  

TOTAL 155 131 (84.5%) 24 (15.5%)  
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III.  ACTIVITĂŢI METODICE 

III.1. Consfătuirea judeţeană a profesorilor din învăţământul special  

   19 septembrie 2016 

     Ordinea de zi: 

1. Raportul inspectorului de specialitate privind activitatea desfăşurată în anul şcolar 2015-2016 

- 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 2016 - 2017. 

 3.Alegeri. 

          -alegerea responsabiluui de cerc  pedagogic   

          -alegerea Consiliului Consultativ 

4 . Discuţii 

III.2. Formarea continuă prin acţiuni metodice desfăşurate în şcoli şi cercuri pedagogice 

          O componentă importantă a formării continue a reprezentat-o activitatea de la nivelul unităţii de 

învăţământ, concretizată prin acţiuni organizate la nivelul catedrei. 

         O altă formă de perfecţionare au reprezentat-o activităţile din cadrul cercurilor pedagogice, coordonate 

de către inspectorul 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 tari: 

      -   temele dezbătute în cadrul cercurilor pedagogice sunt de mare actualitate, cu 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. 

Cerc pedagogic pe Sem I, ateliere 

a) Profesori consilieri şcolari- 21 noiembrie ora 14.00, Centrul logopedic (Cabinet prof. Ţăranu Georgela)  

Tema: Modalităţi de lucru şi intervenţie în consilierea psihopedagogică 

Subtema: Exerciţii, jocuri şi activităţi specifice în consilierea psihopedagogică 

Propunători: prof. grad did. I Stoica Nicoleta, prof. grad did. II Vasile Adrian şi Zgardan Monica, prof. 

grad did. definitiv  Pencu Anamaria 

Obs. Participă profesorii consilieri şcolari ai C.J.R.A.E. 

b) Învăţători itineranţi/sprijin -23 noiembrie ora 13, Şcoala Specială Gimnazială Tichileşti 

Tema - " Activităţi demonstrative ce presupun inovare didactică „ 

Propunători: prof. grad did. II, Muşat  Steliana Vasilica - Limba româna; prof. grad did. I, Pîrlitu 

Viorica   - Matematica 

Obs. Participă profesorii pentru învăţământ primar, învăţătorii itineranţi şi de sprijin din cadrul C.S.E.I. 

şi Şcoala Specială Gimnazială Tichileşti 

c)  profesori itineranti/sprijin-25 noiembrie ora 13.00, C.S.E.I. Brăila 

Tema - " Activităţi demonstrative ce presupun inovare didactică „ 

Propunători:  prof. grad did. definitiv, Plopeanu Florica – Matematica;  prof.grad did. definitiv 

Gheorghe Gabi  - Limba română 
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Obs. Participă profesorii pentru învăţământ primar, învăţătorii itineranţi şi de sprijin din cadrul C.S.E.I. 

şi Şcoala Specială Gimnazială Tichileşti 

d) profesori psihopedagogi şi de psihopedagogie specială-25 noiembrie ora 13.00, C.S.E.I. Brăila 

Tema - " Activităţi demonstrative ce presupun inovare didactică”   

 Propunători:  prof. grad Did I, Bălan Georgeta ; prof. grad did. II, Dan Raluca  

Obs. Participă profesorii de psihopedagogie specială şi de educaţie specială din cadrul C.S.E.I. şi 

Şcoala Specială Gimnazială Tichileşti 

e) profesori de cultură generală-23 noiembrie ora 13, Şcoala Speciala Gimnazială Tichileşti 

Tema „Complexitatea identităţii personale ( drepturile omului )  Ghid de bune practici” – Activitate 

demonstrativă 

Propunător: prof. gr. Did I, Cociaş Luminiţa 

Obs. Participă profesorii de cultură generală din cadrul C.S.E.I. şi Şcoala Specială Gimnazială 

Tichileşti 

f) profesori logopezi -21 noiembrie ora 14.00, Centrul logopedic (Cabinet prof. Alexandru Violeta) 

Tema: ”Afectarea auzului fonematic - tulburări de scris- citit la vârsta şcolară mică” 

Propunător:  prof. logoped  grad did. I, Lupu Luminiţa 

Obs. Participă profesorii logopezi din cadrul C.S.E.I. şi C.J.R.A.E. 

Cercul pedagogic pe Sem al II-lea, an şcolar 2016-2017 

Tema” Mecanisme fiziologice ale învăţării şi memoriei"prelegere susţinută de domnul prof. dr. Gurzu 

Cristian, se va desfăşura în data de 17.03.2017, ora 13.00, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean -2, din Str. 

Petru Maior. 

Responsabil cerc, prof. Stoica Nicoleta 

 

III.3   Formarea continuă prin acţiuni desfăşurate în colaborare cu CCD 

          În anul şcolar 2016-2017, 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. 

 S-au organizat 3 cursuri de formare:  

 “Drepturile omului/ drepturile copilului”   

 ”Prevenirea violenţei în şcoli”  

 ”Comunicara didactică o cale către eficienţa activităţii”  

III.4.    Consiliul consultativ al disciplinei 

 Consiliul Consultativ al disciplinei a fost stabilit la începutul anului şcolar 2016-2017, în baza unui  concurs 

de dosare şi a fost format din: 4 membri de la C.S.E.I, 2 membri de la C.J.R.A.E. si 1 membru de la Şcoala 

Specială Tichileşti.  

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Unitatea de învăţământ Grad 

didactic 

1.  Balan Georgeta  C.S.E.I. Braila I 

2.  Budur Carmen C.S.E.I. Braila I 

3.  Drambei Rita  C.J.R.A.E. Braila I 
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4.  Dobre Marioara C.S.E.I. Braila I 

5.  Musat Steliana Vasilica C.S.E.I. Braila II 

6.  Stoica Nicoleta C.J.R.A.E. Braila I 

7.  Buzoianu Alexandru  Scoala Gimnaziala Speciala Tichilesti I 

 

III. 5   Profesorii metodişti ai disciplinei 

a)  Profesorii metodişti ai disciplinei au fost selectaţi la începutul anului şcolar pe baza dosarelor 

depuse, după cum urmează:  

Nr.  

Crt. 

Numele şi 

prenumele 
Specialitatea 

Unitatea 

şcolară 
Activităţi desfăşurate 

1.  Bălan Georgeta 
Prof 

psihopedagog 

C.S.E.I. 

Brăila 

Trei  inspectii curente  pentru inscriere 

la grade didactice: prof. Neagu Liliana, 

din cadrul C.S.E.I;  prof. Dogaru (Refec) 

Anca Alina, din cadrul C.J.R.A.E. ;  

prof. Ghimpe Teodora Violeta, din 

cadrul C.S.E.I. Brăila; 

10 inspectii scolare - cadre didactice / 

absolventi  inscrise la examenul de 

titularizare din iulie 2017, dupa cum 

urmeaza: Bacanu Mioara, Buzoianu 

Lica, Aparaschivei Simona,  Dudau 

Gabriela, Bardas Catalina Alina, Chircu 

Mariana, Oprea Ana, Giusca Simona, 

Lupascu Violeta Valentina,  Papadopol 

Anton Relu. 

 

Participare în calitate de secretar în 

Comisia de concurs a directorilor 

sesiunea iulie-august 2017 

 

2.  Budur Carmen  Prof Logoped 

C.S.E.I. 

Brăila  

Trei inspectii curente: Stancu M. 

Claudia, Manole E. Aurora-Camelia 

profesori itineranti şi de sprijin, David 

I.T. Anca (Mircea) profesor 

psihopedagog din cadrul C.S.E.I. Brăila 

3.  Stoica Nicoleta 
Prof consilier 

şcolar 

C.J.R.A.E. 

Brăila 

Două inspectii curente: prof. consilier 

şcolar Morogan Elena si prof. consilier 

şcolar Cazan Manuela, înscrise la 

examenul pentru acordarea gradului 

didactic II, sesiunea 2018; o inspectie 

speciala  prof. consilier şcolar Pencu 

Anamaria. 

Participare în calitate de evaluator 

manuale scolare, în cadrul CNEE, 
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Nr.  

Crt. 

Numele şi 

prenumele 
Specialitatea 

Unitatea 

şcolară 
Activităţi desfăşurate 

pentru disciplina Consiliere si 

dezvoltare personală, clasa a V-a. 

 

b) Participare în grupuri de lucru- doi profesori din C.J.R.A.E. respectiv, Vargă Vasilica şi Vasile 

Adrian au participat la revizuirea programelor pentru Disciplina Consiliere şi dezvoltare personală 

pentru clasele: a VI-a, aVII-a şi aVIII-a. 

c)  

 IV.   INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

 

NR. 

CRT. 

TIPUL 

CONTROLULUI/ 

INSPECŢIEI 

PERIOADA 

EFECTUĂRII 

UNITĂŢI ŞCOLARE- 

CADRE DIDACTICE 

INSPECTATE 

OBS. 

1. Controale tematice Sem. I şi II 

2016-2017 

4 x 3  controale / 4 şcoli şi 

o unitate conexă (1 

control). 

 

2  urban 

2 rural 

2. Inspecţii pentru obţinerea 

gradelor didactice 

a) definitivat 

b) gradul II 

c) gradul I 

 

Oct.2016 -

Iunie.2017 

 

48 inspecţii 

- 6 x 2=12 definitivat; 

- 25 gradul II; 

- 11 gradul I 

d.c. 20 

inspecţii 

speciale 

  

3. Inspecţii de specialitate Sem. I şi II 

2016-2017 

  10 inspecţii  rural   şi  

urban 

4. Inspecţii  şcolare generale/ 

inspectii de specialitate 

Sem. I şi II 

2016-2017 

6 unităţi 

10 profesori 

 Urban şi  

rural 

5. Inspecţii speciale pentru 

titularizare 

iunie 2017 10 profesori  

     

IV.2.  Analiza SWOT a inspecţiilor 

               Aspecte pozitive 

 Inspecţiile speciale şi de specialitate au relevat faptul că documentele de proiectare didactică sunt 

întocmite în conformitate cu recomandările şi precizările metodologice în vigoare.  

 Obiectivele de referinţă şi competenţele specifice sunt clar şi corect formulate, iar strategiile didactice 

alese sunt adecvate atingerii acestora şi în concordanţă cu potenţialului elevilor.   

 Planificările calendaristice sunt întocmite cu respectarea  conţinutului  programelor şcolare, a ghidurilor 

metodologice de aplicare a acestora şi cu prevederile sistemului naţional şcolar de evaluare la educaţie 

fizică.  

 Conţinuturile au rigoare ştiinţifică şi respectă particularităţile de vârstă şi dezvoltare a elevilor.  

 În general, organizarea lecţiilor este  bună, spaţiile de lucru  sunt bine valorificate, dotarea materială este 

satisfăcătoare.  

 Mijloacele de învăţământ  sunt bine selecţionate şi adecvate conţinuturilor.  .  

 S-au folosit metode de învăţământ  diverse, adecvate obiectivelor de referinţă sau  competenţelor derivate, 

adaptate particularităţilor de vârstă ale elevilor şi menţiunilor din Planurile de recuperare şi/ sau planurilor 

de intervenţie personalizate.  
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          Aspecte negative  

 Neadaptarea unor cadre didactice la proiectarea pe unităţi de învăţare. 

 Slaba corelare a orarelor:  şcolii, elevilor si profesorilor.  

 Lipsa cabinetelor specializate amenajate pentru desfăşurarea activităţilor.  

 

          Oportunităţi 

   Respectarea de către profesori a termenelor limită de predare a documentelor şi participarea la activităţile 

propuse. 

   Implicarea unui număr din ce în ce mai mare de profesori în stimularea interesului elevilor pentru pentru 

participarea la proiecte şi concursuri şcolare. 

  Obţinerea de performanţe din ce în ce mai bune şi participarea unui număr tot mai mare de elevi la 

proiecte şi concursuri şcolare. 

 Pregătirea  bună metodică şi de specialitate,  precum şi aprecierea de către conducerile şcolilor,  părinţi şi  

elevi a  unor profesori de specialitate. 

 

              Ameninţări: 

 Lipsa fondurilor necesare dotării corespunzătoare. 

 Reticenţa la schimbare a unor cadre didactice. 

 Neacoperirea cu posturi specifice în mediul rural.  

 

                    MODALITĂŢĂŢI DE SOLUŢIONARE A AMENINŢĂRILOR : 

 

 Efectuarea unui număr mai mare de inspecţii de specialitate, dar şi implicarea eficientă a conducerilor 

unităţilor de învăţământ în rezolvarea acestor probleme. 

 Demararea demersurilor specifice pentru crearea şi ocuparea posturilor în mediul rural. 

 Realizarea unui număr mai mare de cursuri de formare pentru suplinitorii calificaţi şi pentru debutanţi. 

 Demararea demersurilor pentru obtinerea de fonduri si dotari corespunzatoare. 

 

IV.3  Aspecte semnificative ale activităţii cadrelor didactice  

a) Proiectarea didactică 

Aspecte pozitive 

Inspecţiile de specialitate au relevat faptul că, în general, documentele de proiectare didactică sunt întocmite 

în conformitate cu recomandările şi precizările metodologice în vigoare. 

Proiectele didactice detaliază conţinuturile, obiectivele de referinţă/competenţele specifice vizate şi strategiile 

didactice utilizate.        

 Obiectivele de referinţă şi competenţele specifice sunt clar şi corect formulate, iar strategiile didactice alese 

sunt adecvate atingerii acestora.  

Aspecte negative 

Dificultăţi de întocmire a planificărilor, mai ales la debutanţi. 

b) Strategii didactice. Folosirea resurselor 

       Aspecte pozitive 

Mijloacele de învăţământ  au fost  bine selecţionate şi adecvate conţinuturilor.  S-au folosit metode de 

învăţământ  diverse, adecvate obiectivelor de referinţă sau  competenţelor derivate, adaptate particularităţilor 

de vârstă şi pregătire motrică a elevilor. Profesorii imprimă procesului de predare – învăţare un caracter 

formativ, îmbină în mod judicios metodele tradiţionale cu cele moderne şi se preocupă de utilizarea resurselor 

existente. 
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Aspecte negative 

   Marea majoritate a  şcolilor , mai ales cele din mediul rural, nu dispun de spaţii adecvate şi de dotare 

corespunzătoare 

                c) Progrese şcolare 

    Aspecte pozitive 

Progresul şcolar al elevilor este evidentiat de rezultatele acestora la clasă şi la  concursurile şcolare. 

      Aspecte negative 

 Elevii claselor gimnaziale nu susţin examenul de evaluare naţională datorită decalajului dintre curricula 

obligatorie şi cea adaptată.  

d) Modalităţi de evaluare 

Aspecte pozitive 

Varietatea metodelor şi instrumentelor proiectate/concepute şi aplicate după principii psihopedagogice asigură 

o evaluare permanentă şi complexă. 

                                Aspecte negative 

Acordarea cu uşurinţă a notelor mari determină scăderea motivaţiei elevilor . 

Notarea elevilor cu CES nu se realizează întotdeauna în baza unor grile adaptate. 

 

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACTIVITĂŢI LA NIVELUL COMUNITĂŢII. 

În cursul anului şcolar 2016-2017 au fost preluate atribuţii privind desfăşurarea activităţilor specifice SNAC.  

S-a lansat în reteaua şcolară solicitarea de a completa două formulare de tip google docs. care a permis crearea 

unei baze de date cu activităţile planificate si o alta cu activităţile desfăşurate, numele participanţilor elevi şi 

cadre didactice.  

La activităţile specifice SNAC ( Săptămâna legumelor şi fructelor donate,  Întrajutorarea unor persoane cu 

dizabilităţi, Curăţenia şi ecologizarea localităţilor) au participat în calitate de voluntari 347 elevi şi 135 cadre 

didactice. Aceştia au primit certificate de voluntar.  

Pe site-ul specializat au fost lansate mai multe concursuri care au captat atenţia elevilor şi a cadrelor didactice.  

S-au organizat următoarele concursuri la nivel judeţean:  

a) ”Mascota SNAC” –au participat 4 echipaje cu 29 elevi de nivel gimnazial si liceal, s-au acordat trei 

premii, echipajul clasat pe primul loc ( Liceul de Arte  ”Hariclea Darclee”) a  participat la faza naţională 

unde a obtinut locul al III-lea.  

b) ”Dincolo de cuvintele rostite!”- concurs de desene -au participat 15 elevi de la învăţământul primar, 

gimanzial şi liceal, s-au acordat 7 premii.  

c) ”Scrisoare pentru prietenu meu”-au participat 9 elevi, de la invăţământul primar şi gimnazial, s-au 

acordat 6 premii. Scrisorile premianţilor au participat la faza naţională, iar elevul Turcoianu Ştefan de 

la învăţământul primar ( Liceul de Arte  ”Hariclea Darclee”) a obţinut Menţiune.  

d) Concursul de dans- la aceasta secţiune nu am avut participanţi.  

Informaţiile despre concursuri, legislaţie şi rezultate finale au fost postate pe site-ul I.S.J. Braila la 

disciplina Învăţământ special.  

 

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN ŞCOLI. 

PLAN DE MĂSURI PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

 

OBIECTIVE GENERALE 

1. Reducerea cu minim 10% a numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul 

unităţilor de învăţământ şi în zonele adiacente acestora. 

2. Realizarea unei evidenţe unitare, pe baza fişei unice de înregistrare şi monitorizare a actelor de violenţă, 

inclusiv a contravenţiilor şi a infracţiunilor în care sunt implicaţi minori. 
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3. Creşterea gradului de informare a elevilor, părinţilor acestora şi a cadrelor didactice prin implicarea în 

programele şi activităţile derulate cu partenerii educaţionali. 

4. Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, familie, autorităţi pentru prevenirea 

şi monitorizarea actelor de violenţă. 

5. Asigurarea cadrului de ordine şi siguranţă, implicarea reprezentanţilor comunităţii locale în prevenirea 

şi combaterea violenţei în şcoală. 

REZULTATE AŞTEPTATE 

1. Creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

2. Rapoarte semestriale realizate de ISJ Brăila cu informaţii referitoare la faptele antisociale produse în 

şcoli. 

3. Toţi elevii de la ciclul gimnazial şi liceal informaţi cu privire la prevederile legale şi consecinţele juridice 

asociate săvârşirii de infracţiuni sau alte fapte antisociale.  

4. Un număr de 2000 de părinţi informaţi cu privire la prevederile legale şi consecinţele juridice asociate 

săvârşirii de infracţiuni sau alte fapte antisociale.  

5. Conştientizarea diriginţilor privind necesitatea derulării a minim un proiect la nivelul şcolii care să 

vizeze combaterea violenţei. 

Extras din Strategia naţională de prevenire a violenţei în mediul şcolar Anexa la OMECT nr. 

1409/29.06.2007 

”Cauzele violenţei şcolare 

Violenţa scolară este determinată de multiple aspecte  ale căror efecte se cumulează si se potenţează reciproc.  

Principalele cauze pot fi: 

• Cauze psiho-individuale: 

Diferenţe interindividuale intre elevi precum: toleranţa scăzută la frustrare, dificultăţile de adaptare la 

disciplina scolară, imaginea de sine negativă, instabilitatea emoţională, lipsa sau insuficienta dezvoltare a 

mecanismelor de autocontrol, tendinţa către comportament adictiv, slaba capacitate empatică. 

• Cauze familiale: 

Violenţa în scoală nu poate fi explicată, prevenită, ameliorată sau combătută fără a examina si mediul familial, 

acesta având un rol esenţial în dezvoltarea copilului si a mecanismelor de autocontrol a impulsurilor violente. 

Astfel, se pot determina asocieri semnificative între comportamentul violent al elevilor si o serie de factori 

familiali, cum sunt: climatul socio-afectiv (relaţii tensionate între părinţi, atitudini violente ale părinţilor faţă 

de copil, mediu lipsit de securitate afectivă); tipul familiei (provenienţa elevilor din familii dezorganizate); 

condiţiile economice ale familiei (venituri insuficiente); dimensiunea familiei (număr mare de copii în familie, 

situaţie care implică, de multe ori, accentuarea fenomenului sărăciei); nivelul scăzut de educaţie a părinţilor. 

• Cauze scolare: 

 Existenţa în scoală a unor probleme ca: dificultăţi de comunicare elevi-profesori, impunerea autorităţii 

cadrelor didactice, stiluri didactice de tip excesiv autoritar ale profesorilor, distorsiuni în evaluarea elevilor. 

Alte aspecte de natură scolară ce pot fi identificate drept posibile cauze ale violenţei sunt: prejudecăţile unor 

profesori în raport cu apartenenţa etnică a elevilor, vârsta ca si experienţa sa didactică, programe scolare 

încărcate. 

 Dacă profesorii identifică sursele violenţei elevilor mai ales în spaţiul formalului pedagogic (programe 

încărcate, programul scolar dificil, numărul mare de elevi într-o clasă, lipsa infrastructurii scolare), consilierii 

si mai ales elevii situează conflictul în zona interacţiunilor subiective: disponibilitatea redusă a profesorilor 

pentru comunicare deschisă în cadrul si în afara lecţiilor, distanţa în comunicare, metode neatractive de 

predare, descurajarea iniţiativelor elevilor. Unii părinţi fac referire la aspecte administrative, considerând că o 

sursă a violenţei este si lipsa unor sisteme mai stricte de protecţie, control si intervenţie specializată împotriva 

violenţei în scoală. 

• Cauze induse de contextul social: 

Mass-media reprezintă unul dintre factorii cei mai influenţi asupra comportamentului elevilor, atât prin 

valorile pe care le promovează, cât si prin consecinţele asupra modului de petrecere a timpului liber. 
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Programele TV si filmele care promovează modele de conduită agresivă sau violenţă, jocurile video cu 

conţinut agresiv pot fi factori de risc în potenţarea comportamentului violent al elevilor. 

Influenţa grupului de prieteni si a anturajul din afara scolii („găstile de cartier” etc.) sunt considerate ca fiind 

foarte importante în ierarhia cauzelor care conduc la apariţia violenţei în spaţiul scolii. O influenţa negativă o 

pot exercita zonele dezavantajate, cartierele periferice ale oraselor, cu toate caracteristicile pe care le au unele 

dintre acetea”  

 

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

Pentru implementarea strategiei s-a elaborat si lansat un chestionar pentru membri Comisiei de prevenire a 

violenţei în şcoli, la care au raspuns 214 persoane din 106 şcoli din municipiu şi judeţ.   

Prelucrarea răspunsurilor la Chestionarul privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire a 

violenţei în şcoli. 

1. – Număr respondenţi  

Au răspuns chestionarului un număr de 214 persoane din 106 şcoli, acestea fac parte din comisiile de prevenire 

a violenţei. Conform răspunsurilor date, în toate şcolile au fost emise decizii şi membri comisiei au intrat în 

posesia lor.   

2. –Cunoaşterea Strategiei nationale antiviolenţă 

Doi respondenţi din 214 (0.93%) nu au citit Strategia naţională de prevenire a violenţei în şcoli şi nu sunt 

familiarizaţi cu aceasta.  

3. –Frecvenţa întâlnirilor în cadrul comisiei din unitatea şcolară 

Patru respondenţi din 214 ( 1.86%) afirmă că au în cadrul comisiei întâlniri semestriale, treizeci şi nouă 

respondenţi ( 18.22%) au întâlniri ori de câte ori este cazul, un respondent afirmă că au întâlniri săptămânale 

(0.46%), în timp ce o sută şaptezeci respondenţi (79%)  afirmă că au întâlniri lunare.  

Graficul nr. 1- Frecvenţa întâlnirilor în cadrul comisiei din unitatea şcolară 
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Trei respondenţi din 214 (1.38%) afirmă că nu au la  nivelul unităţii şcolare o planificare a activităţilor de 

prevenire a violenţelor în mediul şcolar.  

5. – Existenţa portofoliului activităţilor 

Un respondent din 214 (0.46%) afirmă că nu are portofoliul activităţilor la nivelul unităţii şcolare.  

6. –Activităţi desfăşurate în scopul prevenirii actelor de violenţă în şcoli 

În scopul prevenirii şi combaterii violenţelor, cadrele didactice au organizat:   

- activităţi sportive; 

- dezbateri pe teme privind consumul de droguri; 

- lectorate cu părinţii privind comportamentele delincvente; 

- rugăciuni pentru libertate; 

- desene cu tematici antiviolenţă; 

- activităţi în proiecte educaţionale;  

- informări ale elevilor şi părinţilor;  

- prezentări power point; 

- activităţi în cadrul orelor de dirigenţie; 

- consiliere psihologică. 

 

7. – Cele mai frecvente încălcări ale regulamentului şcolar 

Nouăzeci respondenţi (42%) precizează că s-au confruntat cu violenţe verbale sancţionate cu mustrări; 104 

respondenţi (48.68%) nu s-au confrutat deloc de la începutul anului cu situaţii violente, majoritaea unităţi de 

învăţământ preşcolar; 15 respondenţi (7%) afirmă că s-au confruntat  cu agresiuni fizice uşoare; 3 respondenţi 

(1.4%) menţionează situaţii de port armă albă; 1 respondent (0.46%)  punctează consum de alcool iar alt 

respondent (0.46%) menţionează o situaţie de furt, sancţionate cu scăderea notei la purtare.  

Graficul nr. 2-Încălcări ale regulamentului şcolar 

 

 
 

8. -Aliaţi în prevenirea violenţelor 

Unităţile şcolare  colaborează cel mai des pentu prevenirea sau combaterea actelor violente cu: Poliţia de 

proximitate, consilierul şcolar, părinţii, diriginţii şi biserica.  

 

nr respondenti

violente verbale

nu au avut cazuri

agresiuni fizice

port arma alba

consum de alcool

furt



                                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                                              DOMENIUL FUNCŢIONAL  CURRICULUM  ŞI ACTIVITATE  EXTRAŞCOLARĂ 

                                                               

____________________________________________________________________________________ 
 

166 
 

9. – Cele mai frecvente violenţe  

O sută şi cincizeci şi şapte respondenţi (73.36%) afirmă că în şcoală sunt destul de frecvente jignirile între 

elevi. 

10. – Cele mai eficiente activităţi de prevenire a violenţelor în şcoli 

Cadrele didactice care lucrează efectiv în unităţile şcolare consideră că cele mai eficiente activităţi în prevenire 

şi combaterea încălcărilor regulamentului şcolar sunt:    

- campaniile  de informare; 

- activităţile de consiliere; 

- proiectele educaţionale; 

- jocurile, 

- filme educative; 

- comunicarea asertivă elevi-profesori; 

- mese rotunde; 

- consilierea părinţilor; 

- prezenţa unui consilier şcolar în unitate; 

- ore de dirigenţie făcute cu responsabilitate; 

- analiza unor cazuri concrete cu victime elevi; 

- dezbateri, 

- activităţi extraşcolare; 

- întâlniri cu poliţistul de proximitate;  

- parteneriate, 

- întreceri sportive. 

11. – Vechimea în învăţământ a celor care fac parte din Comisiile de prevenire a violenţelor în 

unităţile şcolare 

Treizeci şi doi respondenţi (14.95%) au vechime în învăţământ mai mică de zece ani, ceilalţi o sută optzeci şi 

doi au vechime mai mare de zece ani. Constatăm că pentru activitatea de prevenire, mediere şi combatere a 

violenţelor în şcoli au fost preferate cadrele didactice cu experienţă mai mare de zece ani în mediul şcolar.  

Plan de măsuri:  

a) Vizite în şcolile unde nu există portofoliile activităţilor pentru prevenirea violenţelor; 

b) Popularizarea rezultatelor pe site-ul Inspectoratului Şcolar; 

c) Promovarea exemplelor de bune practici la activităţile cu cadrele didactice şi directorii unităţilor 

de învăţământ. 

 

OLIMPIADA DE PEDAGOGIE 

S-a elaborat, actualizat şi aplicat procedura PO -13.2/27.02/2017, conformă cu Regulamentul specific privnd 

organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Pedagogie-Psihologie (Licee Pedagogice) şi cu Metodologia cadru 

de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată pri OMECTS nr 3035/2012. 

Au susţinut faza pe şcoală şi s-au calificat la faza judeţeană zece elevi din clasele aX-a, aXI-a si aXII-a, la 

disciplinele:  

 Teoria şi metodologia instruirii şi evaluării-3 elevi 

 Managementul clasei de elevi-3 elevi 

 Psihologia vârstelor-4 elevi. 

La faza judeţeană s-au acordat trei premii şi o menţiune.  

La faza naţională elevele :   

 Condruz Oana Mariana  a participait la disciplina  ”Teoria si practica instruirii si evaluării”, clasa a X-

a, a obţinut media 8.50 şi a fost premiată cu Menţiune.  
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 Tănase Mădălina a participait la disciplina  ”Psihologia vârstelor” , clasa a XI-a, a obţinut media 8.00 

şi a primit  Premiu special. Profesorul coordonator al celor două eleve a fost  Tino  Maria-Luiza.  

 

 

DISCIPLINA: I N F O R M A T I C Ă  

 

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: 

 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; 
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 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 2016-2017 

 

Cadrele didactice de specialitate, directorii, au avut preocupări pentru dotarea, întreţinerea şi utilizarea 

cabinetelor de informatică. Au fost instalate licenţele trimise de MEN, au fost îmbunătăţite dotările prin 

contribuţii ale comunităţilor locale sau implicarea în activităţi extracurriculare. 

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:    

27 Foarte Bine  

1 B 

2 nota 10 

 

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 

15 unităţi şcolare 20 cadre didactice 

18 FB 

2 nota 10 

 

3 Control tematic 5 unitati  şcolare - - 

 

2 Echipa de inspecţie  

 

2016/2017 Titulari 

Suplinitori 

calificaţi 

Suplinitori 

necalificaţi TOTAL 

Liceu 40 3 0 43 

Scoli urban 1 7 0 8 

Scoli rural 0 5 0 5 

 TOTAL 41 15 0 56 
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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; 

-interesul crescut al elevilor pentru studiul informaticii facilitat 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 optimizarea 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 competenţele 

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  2016-2017  participarea cadrelor didactice la activităţile metodice poate fi apreciată destul de 

bună. Cercurile pedagogice s-au evidenţiat prin activităţi demonstrative interesante. De remarcat prezenţa 

foarte bună a profesorilor din mediul rural şi celor de la gimnaziu, din urban. 

 

INFORMATICA GIMNAZIU 

 

Participă profesorii care predau la nivelul claselor I-VIII din municipiul şi judeţul Brăila.  

Tema: Disciplina Informatică şi TIC – perspective de dezvoltare  
Responsabili:  

prof. gr. I Colgiu Luminţa – Palatul Copiilor Brăila 

prof. gr. I Picuş Veronica – Liceul de Arte ”H. Darclee” Brăila 

 

Locul de desfăşurare a activităţii: Palatul Copiilor Brăila 

Data desfăşurarii activităţii: vineri, 25 noiembrie 2016, ora 14,30  
Moderator - Inspector şcolar: prof. gr. I Ion Aurelia 

 

 

INFORMATICA LICEU 
 

Participă profesorii care predau la colegii şi licee din municipiul şi judeţul Brăila.  

Tema cercului: Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării -  Metode şi mijloace puse în 

valoare prin utilizarea noilor tehnologii în procesul de evaluare  

a. Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială si propuneri de remediere  

b. Portofoliul elevului 
Responsabili:  

prof. gr. II Chiţu Mirela, Liceul Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila 

prof. gr. I Cioroianu Sorin, Liceul Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila  

 

Locul de desfăşurare a activităţii: Liceul Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila 

Data desfăşurarii activităţii: miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 14,30  
Moderator - Inspector şcolar: prof. gr. I Ion Aurelia  

 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  
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INGINERI DE SISTEM, ANALIŞTI PROGRAMATORI  

Participă informaticienii / laborantii din licee şi grupuri şcolare din municipiul şi judeţul Brăila.  

Tema cercului: Securitatea sistemelor informatice şi a datelor 
Responsabil: Mircioi Sorin, informatician Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila 

Locul de desfăşurare a activităţii: Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila  

Data desfăşurarii activităţii: vineri, 9 decembrie 2016, ora 14,30  

Prof. moderator - Inspector şcolar: prof. gr. I Ion Aurelia 

 

CERCURI PEDAGOGICE, SEM.  AL II-LEA, AN SCOLAR 2016-2017 

INFORMATICA – LICEU+GIMNAZIU 

 

OLIMPIADE  ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  

1. Olimpiada de Informatică  

-18 februarie 2017 – etapa locală  

-11 martie 2017 – etapa judeţeană  

-20-25 aprilie 2017- etapa naţională (liceu) - Braşov 

-26 aprilie – 30 aprilie 2017 – etapa naţională (gimnaziu) – Sibiu 

 

2. Olimpiada de Tehnologia Informaţiei  

-25 februarie 2017 –etapa locală  

-8 aprilie 2017 – etapa judeţeană  

-18 mai -21 mai 2017 – etapa naţională Ploieşti 

 

3. Concursul Infoeducaţie  

-martie 2017 – etapa locală  

-mai 2017 – etapa judeţeană  

-iulie-august 2017 – etapa naţională – Gălăciuc  

 

INGINERI DE SISTEM,  ANALIŞTI PROGRAMATORI  

Data: miercuri, 12 aprilie 2017, ora 14.00, Colegiul Economic ”I. Ghica” Brăila 

Responsabili cerc: Turiac Evelina, Petre Gabriel 

Configurarea, gestionarea şi administrarea reţelelor locale 

Moderator - Inspector şcolar: prof. gr. I Ion Aurelia 

 

A fost organizată consfătuirea cadrelor didactice de specialitate informatică şi TIC în data de 19.09.2016. În 

cadrul acestei şedinţe s-a discutat despre: documentele profesorului, structura anului şcolar 2016-2017, planul 

cadru de învăţământ, programele şcolare, prezentarea statisticilor privind rezultatele la examenele naţionale 

din anul scolar 2015-2016, precizări privind mediul de lucru OJI/ONI, formarea continuă, calendarul 

şedinţelor de catedră/cerc în anul şcolar 2016-2017. 

 

Situaţia înscrierii la examenele de obţinere a gradelor didactice se prezintă astfel: 

 

Forma de perfecţionare Număr cadre didactice înscrise: 

Gradul I sesiunea 2017 2 

Gradul I sesiunea 2018 3 

Gradul I sesiunea 2019 3 

Gradul II 2018 1 
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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 2017 s-au prezentat 

7 cadre didactice care au obţinut note între 4.50 si 6.50. 

 

Puncte tari: 

 Planificările calendaristice sunt întocmite în conformitate cu programele şcolare în vigoare; 

  Conţinuturile propuse sunt în concordanţă cu programa şi cu potenţialul de învăţare al elevilor; 

  Pentru clasele I-VIII programele pentru disciplina informatică-opţional sunt avizate de ISJ, 

conţinuturile corespund nivelului elevilor şi îmbină conţinuturile de utilizare cu cele de programare; 

 Lecţiile asistate s-au caracterizat prin rigoarea ştiinţifică a cunoştinţelor, prin     esenţializarea şi 

sistematizarea noţiunilor predate; 

 Prin exemplele practice utilizate s-au realizat corelări intra şi interdisciplinare; 

 Orele asistate s-au desfăşurat în laboratoarele de informatică, profesorii alternând  momentele de 

predare teoretică cu cele de lucru pe calculator; 

 În timpul orelor, între profesori şi elevi s-a creat un climat autentic de dialog şi de cooperare, o 

atmosferă de angajare socio-afectivă; 

 Implicarea permanentă a elevilor, angajarea lor în realizarea conţinutului formativ al lecţiilor; 

 În evaluare s-a urmărit atât nivelul de cunoştinţe cât şi deprinderile practice de lucru pe calculator; 

 Majoritatea profesorilor centrează demersul didactic pe elev şi conduc procesul de predare-învăţare 

astfel încât elevul să primească informaţia de bază şi apoi să dezvolte aplicaţii noi. 

 Cadrele didactice sunt permanent preocupate de buna funcţionare a calculatoarelor şi de existenţa 

softului necesar. 

 

Puncte slabe: 

 Adaptarea conţinuturilor la nivelul de pregătire şi înţelegere al elevilor; 

 Antrenarea elevilor în căutarea unor soluţii mai creative la problemele propuse, prin combinarea 

metodelor frontale cu cele individuale; 

 Accentuarea în orele de teorie a părţii de analiză a metodelor de rezolvare a problemelor, sarcina scrierii 

programelor transferându-se pentru orele de laborator; 

 Accentuarea aspectelor de analiză referitoare la optimalitatea algoritmilor şi realizarea de studii 

comparative între diferite metode de rezolvare a aceleiaşi probleme; 

 Selectarea mai atentă a temelor pentru aplicaţiile practice prezentate astfel încât să fie atractive, adaptate 

nivelului de înţelegere a elevilor şi să aibă caracter interdisciplinar; 

 Valorificarea şi valorizarea răspunsurilor elevilor; 

 

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). 
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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 2016- 2017. 

 

N
r. cr

t. 

Unitatea 

Scolara 

Număr de elevi Promovabilitate % 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi 

urban rural urban rural urba

n 

rura

l 

urban rural urba

n 

rura

l 

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 

Colegiul 

Naţional                 

"Nicola

e 

Bălcesc

u" 

6

0 

2

7 
2 8 

5

9 

2

7 
2 8 1 0 0 0 

5

9 

2

7 
2 8 0 0 0 0 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

2 

Colegiul 

Naţional                      

"Gh. M. 

Murgoci

" 

2

8 

4

0 
9 8 

2

8 

4

0 
9 8 0 0 0 0 

2

8 

4

0 
9 8 0 0 0 0 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

3 

Liceul 

Teoretic 

"Nicola

e Iorga" 

2

6 

2

2 
0 0 

2

6 

2

2 
0 0 0 0 0 0 

2

6 

2

2 
0 0 0 0 0 0 

100

% 

100

% 
- - 

4 

Liceul 

Teoretic                      

"Panait 

Cerna" 

3

4 
7 0 0 

3

4 
7 0 0 0 0 0 0 

3

4 
7 0 0 0 0 0 0 

100

% 

100

% 
- - 

5 

Liceul 

Teoretic 

"G. 

Vâlsan" 

Făurei 

1

0 

1

0 
0 0 

1

0 

1

0 
0 0 0 0 0 0 

1

0 

1

0 
0 0 0 0 0 0 

100

% 

100

% 
- - 

6 

Liceul 

Teoretic          

"C. 

Angeles

cu" 

Ianca  

4 7 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 
100

% 

100

% 
- - 

  

Total 1
6

2
 

1
1

3
 

1
1
 

1
6
 

1
6

1
 

1
1

3
 

1
1
 

1
6
 

1
 

0
 

0
 

0
 

1
6

1
 

1
1

3
 

1
1
 

1
6
 

0
 

0
 

0
 

0
 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

  Total 

General 
302 301 1 301 0 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

 

 

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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Rezultatele la disciplina informatică obţinute la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2017 

Bacalaureat 2017 

1. Competenţe digitale 

 
Nr. 

crt. 

Liceu Localita

te 

T
o

ta
l D

) 

F
a

ra
 

ca
lifica

tiv
 

In
cep

a
to

r
 

M
ed

iu
 

A
v

a
n

sa
t 

E
x

p
erim

e

n
ta

t 

E
lim

in
a

t 

N
ep

re
ze

n
t

a
t 

N
ee

v
a

lu
a

t

i 

1 COLEGIUL 

ECONOMIC 

"ION GHICA" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 
89 13 24 33 17 1 0 1 0 

2 COLEGIUL 

NAŢIONAL 

"ANA ASLAN" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 
70 0 0 22 36 12 0 0 0 

3 COLEGIUL 

NAŢIONAL 

"GHEORGHE 

MUNTEANU 

MURGOCI" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 

131 0 0 17 48 66 0 0 0 

4 COLEGIUL 

NAŢIONAL 

"NICOLAE 

BĂLCESCU" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 

177 0 2 29 81 65 0 0 0 

5 COLEGIUL 

TEHNIC 

"COSTIN D. 

NENIŢESCU" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 

17 6 4 4 2 1 0 0 0 

6 COLEGIUL 

TEHNIC 

"EDMOND 

NICOLAU" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 

18 5 6 7 0 0 0 0 0 

7 COLEGIUL 

TEHNIC 

"PANAIT 

ISTRATI" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 

9 1 2 5 0 0 0 1 0 

8 LICEUL CU 

PROGRAM 

SPORTIV 

BRĂILA 

BRĂIL

A 
69 12 17 28 9 0 0 3 0 

9 LICEUL DE 

ARTE 

"HARICLEA 

DARCLEE" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 

80 0 0 27 22 31 0 0 0 

10 LICEUL 

PEDAGOGIC 

"D.P.PERPESSI

CIUS" BRĂILA 

BRĂIL

A 
119 3 32 68 16 0 0 0 0 
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11 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"A.SALIGNY" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 
17 0 3 6 7 1 0 0 0 

12 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"CONSTANTIN 

BRÂNCOVEAN

U" BRĂILA 

BRĂIL

A 

3 1 1 1 0 0 0 0 0 

13 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"GH.K.CONSTA

NTINESCU" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 

9 2 4 2 1 0 0 0 0 

14 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"GRIGORE 

MOISIL" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 

3 1 1 1 0 0 0 0 0 

15 LICEUL 

TEORETIC 

"MIHAIL 

SEBASTIAN" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 

61 22 13 24 2 0 0 0 0 

16 LICEUL 

TEORETIC 

"NICOLAE 

IORGA" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 

147 0 7 40 48 52 0 0 0 

17 LICEUL 

TEORETIC 

"PANAIT 

CERNA" 

BRĂILA 

BRĂIL

A 

131 0 24 69 30 8 0 0 0 

18 LICEUL 

TEORETIC 

"GEORGE 

VÂLSAN" 

FĂUREI 

FĂURE

I 

59 19 17 16 5 2 0 0 0 

19 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"NICOLAE 

ONCESCU" 

IANCA 

IANCA 

4 0 0 3 1 0 0 0 0 

20 LICEUL 

TEORETIC 

"CONSTANTIN 

ANGELESCU" 

IANCA 

IANCA 

54 0 1 21 24 8 0 0 0 

21 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"NICOLAE 

TITULESCU" 

ÎNSURĂŢEI 

ÎNSUR

ĂŢEI 

50 1 7 23 15 2 0 2 0 

22 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"M.BASARAB" 

MĂXINENI 

MĂXIN

ENI 
7 0 1 2 4 0 0 0 0 
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TOTAL 
132

4 
86 166 448 368 249 0 7 0 

 

2. Informatica – proba scrisa 

F
o

rm
a
 d

e
 i

n
v

a
ta

m
a

n
t 

T
ip

u
l 

p
ro

b
e
i 

(o
b

li
g
a

to
r
iu

 s
a

u
 l

a
 

a
le

g
e
r
e
) 

In
it

ia
la

 p
ro

b
ei

 

D
is

ci
p

li
n

a
 

F
e
l 

ex
a
m

in
a

re
  

(s
cr

is
, 

c
o
m

p
et

en
ţe

) 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

e
u

si
ti

 
Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e
 

c
a

n
d

id
a

ti
 r

e
sp

in
si

 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

n
e
p

r
e
ze

n
ta

ti
 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

e
li

m
in

a
ti

 

5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

 - 
10 Admis 

Z
i 

A
le

g
e
re

 

E
)d

) 

In
fo

r
m

a
ti

c
ă

 

S
c
r
is

 

7
2
 

7
1
 (

9
8

,6
1
%

) 

6
 (

8
,4

5
%

) 

7
 (

9
,8

6
%

) 

1
8
 (

2
5

,3
5
%

) 

1
3
 (

1
8

,3
1
%

) 

2
7
 (

3
8

,0
3
%

) 

0
 (

0
%

) 

2
 (

2
,8

2
%

) 

1
 (

1
,3

9
%

) 

0
 (

0
%

) 

0
 (

0
%

) 

TOTAL proba E)d) 7
2
 

7
1
 (

9
8

,6
1
%

) 

6
 (

8
,4

5
%

) 

7
 (

9
,8

6
%

) 

1
8
 (

2
5

,3
5
%

) 

1
3
 (

1
8

,3
1
%

) 

2
7
 (

3
8

,0
3
%

) 

0
 (

0
%

) 

2
 (

2
,8

2
%

) 

1
 (

1
,3

9
%

) 

0
 (

0
%

) 

0
 (

0
%

) 

 

1.4.Analiza rezultatelor elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare naţionale 

 

În semestrul II au fost organizate: etapa locală, judeţeană şi naţională 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- 2017 

 
Nr.crt. Numele si 

prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea de 

învăţământ 

Profesor 

îndrumător 

Premiul Medalie 

1. Dobrescu Maria 

Clelia 

a VI-a Colegiul Naţional 

“N. Bălcescu”  

Brăila 

Toncea Cristian Menţiune ARGINT 

 

 

OLIMPIADA NAŢIONALA DE INFORMATICĂ  LICEU- 2017 

 
Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea de 

învăţământ 

Profesor 

îndrumător 

Premiul Medalie 

1.  Podaru Eduard-

Cristian 

a IX-a Colegiul Naţional 

“N. Bălcescu”  

Brăila 

Moţ Nistor  BRONZ 

2.  Tatomir Alex a XI-a Colegiul Naţional 

“N. Bălcescu”  

Brăila 

Toncea Cristian MENŢIUNE AUR 

3.  Tatomir Alex a XI-a Colegiul Naţional 

“N. Bălcescu”  

Brăila 

Toncea Cristian Balcaniada 

Informatică – 

competitie  

internaţională 

AUR 

 



                                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                                              DOMENIUL FUNCŢIONAL  CURRICULUM  ŞI ACTIVITATE  EXTRAŞCOLARĂ 

                                                               

____________________________________________________________________________________ 
 

177 
 

OLIMPIADA NAŢIONALA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI-  LICEU- 2017 

 
Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

elevului 

Secţiunea Clasa Unitatea de 

învăţământ 

Profesor 

îndrumător 

Premiul Medalie 

1.  Popescu 

Raluca 

Georgiana  

TIC IX Colegiul 

Naţional ”Gh. 

M. Murgoci” 

Brăila 

Pruş Paul  BRONZ 

2.  Florea Mihaela TIC X Colegiul 

Naţional ”Gh. 

M. Murgoci” 

Brăila 

Pruş Paul II AUR 

3.  Henning Erik 

Raimar  

 

TIC XII Colegiul 

Naţional ”N. 

Bălcescu” 

Brăila 

Mortu Florica  BRONZ 

4.  Vasile Călin 

Robert 

C# XI Colegiul 

Naţional ”Gh. 

M. Murgoci” 

Brăila 

Pruş Paul  BRONZ 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

 

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. 
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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 428 117 311 

Suplinitori calificaţi 46 10 36 

Suplinitori necalificaţi 17 10 7 

Pensionari  14 14 0 

Total personal didactic 505 

 

REŢEA UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

Număr total grădiniţe Cu personalitate juridică Fără personalitate juridică 

136 

În mediul 

urban 

În mediul rural În mediul urban În mediul rural 

17 0 27 101 

 

 

COPII CUPRINŞI ÎN GRĂDINIŢE 

Nr. 

total 

copii 

Mediul urban Mediul rural 

7446 4414 3032 

 

Nr. copii/ 

grădiniţe cu 

program normal 

Nr. copii/ grădiniţe 

cu program 

prelungit 

Nr. copii/ grădiniţe 

cu program 

săptămânal 

Nr. copii/ grădiniţe cu program 

normal 

2180 2195 39 3032 

 

 

 

STATISTICA PRIVIND INSPECŢIA ŞCOLARĂ  

TOTA

L 

Nr. inspecţii realizate în specialitate  
RODI

S 

Temati

că 

Inspecţii curente Specială 
Tematică în 

specialitate 
Calitate   

   157 inspect

or 

metodi

şti 

inspect

or 

metodi

şti 

inspect

or 

metodi

şti 

inspect

or 

metodi

şti 

5 5 

15 56 27 35 6 0 0 0 

 

Inspecţii tematice şi inspecţii generale 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de inspecţie Nr. 

inspecţii 

Nr. cadre didactice 

inspectate 
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Nr. 

grădiniţe cu 

PJ 

Nr. 

grădiniţe 

structuri 

Grădiniţe 

cu PJ 

Grădiniţ

e 

structuri 

 Inspecţie generală 5 2 4 27 8 

 Inspecţie tematică 5 17 27 - - 

 TOTAL 10 19 31 27 8 

  

 III. Concursuri derulate la nivelul învăţământului preşcolar 

  Pe parcursul anului şcolar, fiecare unitate de învăţământ preşcolar a stabilit concursurile la care au 

participat copiii din grădiniţă. În acest sens au fost afişate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Brăila şi prin alte căi de comunicare (FTP, e-mail) Calendarul anual al activităţilor extracurriculare 

naţionale, Calendarul anual al activităţilor extracurriclare regionale şi judeţene.  

  
DATE PRIVIND CONCURSURILE JUDEŢENE/ REGIONALE 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

concursului 

Unitatea şcolară Coordonator 

   

1.  "Să cresc mare şi 

voinic"          

Grădiniţa  Cu  Program  

Prelungit  Nr. 48 Brăila 

Grădiniţa cu Program Prelungit 

"Alexandrina Simionescu Ghica" 

Târgovişte 

Grădiniţa cu Program Prelungit ”Rază 

de Soare”  Târgovişte  

Grădiniţa  Cu  Program  Prelungit  Nr. 

48 Brăila 

2.  ,,Cântece vechi, voci 

tinere"-concurs de 

cântece populare 

Şcoala Gimnazială Viziru Şcoala Gimnazială Viziru 

3.  “Jucării construite de 

copii, pentru copii” – 

ediţia a IX-a 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Hunedoara 

Inspectoratul Şcolar  Judeţean 

Hunedoara 

Casa Corpului Didactic Hunedoara 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.7 

Deva 

 

 

 

 

 DATE PRIVIND CONCURSURILE NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

concursului 

Tipul 

concurs

ului Iniţiator 

Perioada de 

desfăşurare Participanţi  

1.  

’’Evaluarea în 

învăţământul 

preşcolar”  naţional  

S.C. Esenţial Media 

Press S.R.L., MECS semestrial 

grădiniţe din 

judeţul Brăila 

2.  

„Vreau sa fiu 

olimpic!”  
naţional 

GERO PRO 

EDUCATIE S.R.L., 

MECS semestrial 

grădiniţe din 

judeţul Brăila 
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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 2016 – 2017 la întâlnirile metodice din cadrul cercurilor 

pedagogice: 

 „Contexte ṣi instrumente pentru dezvoltarea gândirii laterale la copilul preṣcolar”  - sem.I; 

 „Activităţile extracurriculare şi importanţa lor în formarea abilităţilor de viaţă" 

 „Să învăţăm să fim uniţi, acceptând diversitatea” 

 „Timp de calitate petrecut alături de copilul tău”-exemple de bune practici 

 Fantezie şi îndemânare"- exemple de bune practici 

 :,,Valorificarea folclorului şi  a tradiţiilor populare locale în activitatea cu preşcolarii 

 ,,Lupta cu timpul este o luptă pentru calitatea vieţii” (perspectiva educaţională) 

 „Timp de calitate petrecut de părinte alături de copilul său ȋn grădiniţă”- exemple de bune practici 

 “Modalităţi de acceptare a diversităţii şi de formare a respectului reciproc ȋn grădiniţă” 

Activităţile metodice s-au desfăşurat la Centrul de resurse al învăţământului preşcolar (Grădiniţa cu program 

prelungit nr.11), Centrul de resurse pentru educaţia timpurie (Grădiniţa cu program prelungit nr. 37), 

Grădiniţa cu program prelungit nr.48, Grădiniţa Liceului cu Program Sportiv, Grădiniţa cu program  normal 

Şuţeşti, Grădiniţa cu program normal Bărăganu, Grădiniţa cu program normal Siliştea, Grădiniţa cu program 

normal Zăvoaia. 

Întâlnirile au avut un caracter practic. Aspectele teoretice au reprezentat un suport în orientarea practică a 

demersului educativ din grădiniţă. În primul semestru au fost prezentate activităţi demonstrative sub forma 

filmelor didactice însoţite de proiecte didactice, în vederea oferirii colegelor debutante un model de activitate 

didactică. 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 

 

Din oferta de formare a CCD Brăila, pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar, 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: „MODALITÃŢI 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.N. 
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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); 

 Proiect educaţional ”De la joc la educaţie financiară” – MENCŞ, BRD, APPE, InfoMedia Pro, ISJ-uri; 

 PROGRAMUL SPAŢII VERZI - Componenta Spaţii Verzi Urbane – Fundaţia pentru Parteneriat, MOL; 

Proiect educaţional regional ”Copil prietenos – om frumos” – Educaţia interculturală în contextul educaţiei 

timpurii, iniţiator ISJ Brăila 

Activităţi derulate la nivel judeţean: 

 Festivalul florilor de toamnă, Festivalul florilor de primăvară –Programul manifestărilor culturale, 

artistice, educaţionale şi sportive al Primăriei Brăila în parteneriat cu ISJ Brăila; 

 ”Ziua fără maşini” - Programul manifestărilor culturale, artistice, educaţionale şi sportive al Primăriei 

Brăila în parteneriat cu ISJ Brăila; 

 Ziua Mamei la Teatrul de păpuşi ”Cărăbuş” Brăila – parteneriat ISJ Brăila şi Teatrul de păpuşi ”Cărăbuş” 

Brăila; 

 Festivitatea de deschidere a Orăşelului copiilor, decembrie 2017 - Programul manifestărilor culturale, 

artistice, educaţionale şi sportive al Primăriei Brăila în parteneriat cu ISJ Brăila; 

 Moş Nicolae la Teatrul de păpuşi ”Cărăbuş” Brăila -  Programul manifestărilor culturale, artistice, 

educaţionale şi sportive al Primăriei Brăila în parteneriat cu ISJ Brăila; 

 Târgul caritabil ”Nepoţi pentru bunici” 2017 – Programul manifestărilor culturale, artistice, 

educaţionale şi sportive al Primăriei Brăila în parteneriat cu ISJ Brăila; 

 Masa rotundă ”Prietenia şi toleranţa văzute prin ochi de copil” – Proiectul educaţional regional ”Copil 

prietenos – om frumos”; 

 Simpozionul judeţean ”Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale, condiţie a dezvoltării globale a 

copiilor”  - Proiectul educaţional regional ”Copil prietenos – om frumos”; 

 ”Ziua lecturii în aer liber” – parteneriat ISJ Brăila – Primăria Brăila 

 Festivalul cântecului şi dansului ”Pe aripile copilăriei”, ediţia a VII-a, parteneriat ISJ Brăila – Primăria 

Brăila; 

 Festivalul internaţional de teatru pentru copii – Teatrul de păpuşi ”Cărăbuş” Brăila; 

 Grădiniţa de Vară  ,,Educaţia pentru timpul liber” – ISJ Brăila 

 Conferinţa „Parteneriatul public-privat pentru educaţia timpurie, o şansă pentru competitivitatea 

României“ - Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (CEDP) şi 

ReadyNation Romania; 

 Conferinţa de prezentare a studiului PROMOVAREA STRATEGIEI NAŢIONALE DE EDUCAŢIE 

PARENTALĂ – FCN, Bucureşti 

 Conferinţa de finalizare a Proiectul European Erasmus + - ”Development of the early childhood 

education is the key to success in life” – Grădiniţa cu program prelungit ”Perluţele Dunării”, Constanţa; 

 Conferinţa Strategia României privind investiţiile în infrastructura unităţilor de învăţământ, Galaţi 

 Caravana ”Poftă de carte” – OVIDIU RO. 

 

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); 

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; 
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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; 

 

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, mai ales în cazul grădiniţelor 

mici din mediul rural la care nu ajunge informaţia 

de la unitatea şcolară cu personalitatea juridică; 

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 

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; 

Lipsa unor reglementări clare privind cuprinderea 

în grădiniţe şi a copiilor cu vârste mai mici de 3 

ani şi inexistenţa unui cost standard per 

antepreşcolar, în contextul scăderii populaţiei 

preşcolare poate duce la desfiinţarea unor 

grădiniţe.  

Finanţarea insuficientă a 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. 
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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; 

 

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 2016 - 2017 

 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.  

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

Disciplina: învăţământ primar 

1. PRINCIPALELE OBIECTIVE URMĂRITE: 

 Evaluarea competenţelor cadrului didactic inspectat de a elabora planificările calendaristice şi  proiectele 

unităţilor de învăţare, pe baza unei lecturi personalizate a programei şcolare; 

 Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităţilor de  planificare şi proiectare 

didactică; 

 Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a proiecta şi utiliza strategii didactice corespunzătoare 

învăţământului modern bazat pe competenţe; 

 Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu proiectarea şi utilizarea unor strategii didactice 

corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe; 

 Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a integra TIC şi lecţiile  AEL în activitatea didactică; 

 Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea TIC şi lecţiile  AEL în activitatea 

didactică; 
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 Evaluarea competenţelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metodelor de învăţare diferenţiată; 

 Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu utilizarea unor metode de învăţare diferenţiată; 

 Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare în cadrul activităţilor 

de predare-învăţare; 

 Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea elementelor de evaluare în cadrul 

activităţilor de predare-învăţare; 

 Consilierea cadrelor didactice în vederea diversificării  ofertei curriculare de cursuri opţionale; 

 Consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilităţile de dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră. 

 

2. RESURSE UMANE 

NR. TOTAL CADRE 

DIDACTICE DE 

SPECIALITATE ÎNCADRATE 

ÎN UNITĂŢILE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

NR. CADRE DIDACTICE CU 

STUDII CORESPUNZĂTOARE 

POSTULUI 

NR. CADRE DIDACTICE CU 

STUDII 

NECORESPUNZĂTOARE 

POSTULUI 

712 684 28 

 

3. CONSILIUL CONSULTATIV PE DISCIPLINĂ 

NR. MEMBRI NR. 

ÎNTÂLNIRI 

SCOPUL/TEMATICA ÎNTÂLNIRII 

23 7 1.Organizarea Consiliului Consultativ al învăţătorilor 

2. Organizarea concursurilor judeţene pentru 

învăţământ primar 

3. Desfăşurarea concursurilor judeţene pentru 

învăţământ primar 

4. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii 

profesorilor şi tematica activităţii cercurilor 

pedagogice 

5. Organizarea concursurilor judeţene pentru 

învăţământ primar – sem. al II-lea 

6. Evaluarea dosarelor depuse pentru gradaţia de merit 

7. Diagnoza activităţii pentru învăţământul primar 

 

 

4. METODIŞTI 

NR. METODIŞTI PE 

DISCIPLINĂ 

NR. CERCURI METODICE 

CONSTITUITE 

NR. ACTIVITĂŢI 

METODICE ORGANIZATE 

33 17 34  

 

5. ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ 

- nr. controale tematice efectuate conform graficului unic de control al ISJ: 20 

- nr. inspecţii generale coordonate: 1 

- nr. inspecţii de specialitate efectuate în cadrul inspecţiilor generale:  35, din care 19 efectuate de metodişti 

de specialitate 

- nr. inspecţii de specialitate efectuate pentru înscrierea sau obţinerea gradelor didactice: 154, din care 105 

efectuate de metodişti 

- nr. inspecţii de revenire: 1 

- nr. inspecţii de specialitate efectuate conform graficului propriu: 7 
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- nr. controale tematice/inspecţii de specialitate efectuate ca urmare a unor petiţii: 1 

CONCLUZII ÎN URMA INSPECŢIILOR EFECTUATE. ASPECTE CARE NECESITĂ REMEDIERE 

PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

Puncte tari 

Documentele de proiectare sunt elaborate respectând planul cadru, programele şcolare şi metodologia 

proiectării în vigoare. Tipul de curriculum este adecvat nivelului claselor.  

În cazul inspecţiilor speciale şi de specialitate s-au elaborat proiecte didactice detaliate din analiza cărora se 

observă: precizarea clară a datelor de identificare a lecţiilor, selectarea corectă a obiectivele de referinţă, 

identificarea şi formularea corectă a obiectivele operaţionale. Conţinuturile selectate sunt corespunzătoare 

obiectivelor educaţionale, adecvate nivelului de vârstă; acestea sunt prezentate secvenţial şi ordonate logic; sunt 

prezente elemente ale strategiilor moderne, alternative în proiectarea lecţiilor (în special metode ale gândirii 

critice). 

Puncte slabe 

Sunt cadre didactice care dovedesc formalism în proiectare, prin utilizarea neprelucrată a planificărilor 

calendaristice şi a proiectării unităţilor de învăţare de pe internet sau din revistele de specialitate. În unele şcoli, 

strategiile didactice sunt preponderent clasice. Există elevi cu cerinţe educative speciale care nu beneficiază de 

elaborarea şi aplicarea unui curriculum adaptat sau de învăţământ 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 conţinuturilor la clasa pregătitoare şi clasele I – II. 

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); 

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. 

 

6. ASPECTE POZITIVE DESPRINSE ÎN URMA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE  

 planificări calendaristice întocmite în conformitate cu programele şcolare în vigoare; 
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 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”); 

 desfăşurarea în bune condiţii a concursurilor judeţene organizate de I.S.J. 

 

7. ASPECTE NEGATIVE DESPRINSE ÎN URMA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE. 

 dificultăţi/deficienţe în conceperea lecţiilor cu 2 – 4 clase simultan (îndeosebi la învăţătorii stagiari); 

 creşterea numărului de elevi cu cerinţe educative speciale integraţi în şcolile de masă şi insuficienta 

pregătire a învăţătorilor de a lucra cu aceşti elevi; 

 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. 

 

 

DISCIPLINA RELIGIE 

 

DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAŢIONAL LA DISCIPLINA RELIGIE,  

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

I. ÎNCADRAREA PERSONAL DIDACTIC 2016-2017 
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LOCATIE  TITULARI SUPLINITORI ASOCIATI TOTAL 

URBAN 45 5 5 55 

RURAL 16 12 18 46 

JUDET 61 17 23 101 

 

II. INSPECŢIA ŞCOLARĂ; SITUAŢIA STATISTICĂ ŞI ANALITICĂ 

 

Inspecţia Şcolară Generală realizate la disciplina Religie 

din anul şcolar 2016-2017, semestrul I 

Numărul unităţilor de 

învăţământ controlate 

 

        Scopul  

controlului 

Cadre 

didactice 

inspectate 

Calificative obţinute 

 

3 Inspecţie Şcolară 

Generală 

4 4 FB 

 

Inspecţia Şcolară Generală realizate la disciplina Religie 

din anul şcolar 2016-2017, semestrul II 

Numărul unităţilor de 

învăţământ controlate 

 

        Scopul  

controlului 

Cadre 

didactice 

inspectate 

Calificative obţinute 

 

 

3 Inspecţie Şcolară 

Generală 

3 3 FB 

 

 

Controalele Tematice, 

din anul şcolar 2016-2017, semestrul I+II 

Unitatea de învăţământ 

               controlată 

Scopul       

controlului 

Data 

Şcoala Gimnazială:  

-GALBENU; 

-JIRLAU; 

-VISANI; 

- ”A.S.PUSKIN” - BRĂILA 

 

-Pregătirea unităţilor şcolare în vederea deschiderii 

anului şcolar 

01-

09.09.2016 

-Monitorizarea stadiului de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2016-

2017 

-Monitorizarea gestionării arhivelor din unităţile de 

învăţământ conform legislaţiei în vigoare 

21-

29.11.2016 

-Verificarea managementului unităţilor de 

învăţământ 

20.02-

03.03.2017 

-Pregătirea unităţilor de învăţământ în vederea 

organizării şi desfăşurării examenelor naţionale 

- Situaţia şcolară la sfârşitul semestrului II şi a 

anului şcolar 2016-2017 

23.05 – 

10.06.2017 

-Evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de 

directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de 

învăţământ preuniversitar an şcolar 2016-2017 

22.05 – 

30.06.2017 
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Inspecţiile de specialitate, 

în anul şcolar 2016-2017, 

realizate la disciplina Religie 

Număr de 

inspecţii 

realizate 

 

 

Numărul cadrelor 

didactice inspectate 

 

Rezultatul inspecţiilor 

14 14 14 FB 

 

 

Inspecţiile de specialitate,  

în anul şcolar 2016-2017,  

realizate la disciplina Religie,  

pentru candidaţii înscrişi la concursul de titularizare 

Număr de 

inspecţii 

realizat 

Număr de 

inspecţii 

echivalate 

Numărul cadrelor 

didactice inspectate 

Rezultatul inspecţiilor 

9 1 9 Notele au fost în intervalul 8,25-10,00 

 

 

 

Inspecţiile speciale grade, 

în anul şcolar 2016-2017,  

realizate la disciplina Religie 

Tipul inspecţiei Număr de inspecţii realizate Numărul cadrelor didactice 

inspectate 

DEFINITIVAT 4 2 

GRADUL II 10 10 

GRADUL I 4 4 

 

Aspectele analizate au fost: 

 portofoliile; 

 planificările calendaristice; 

 planurile de lecţii; 

 realizarea evaluării elevilor; 

 participarea la concursuri şcolare; 

 colaborarea cu parohia şi cu direcţiunea şcolii. 

 antrenarea elevilor în activităţi extraşcolare; 

Asistenţele efectuate la activităţile didactice ale acestor inspecţii  au relevat aspectele următoare:  

 metodele de predare-învăţare folosite de profesorii asistaţi sunt o îmbinare între cele de comunicare orală 

şi scrisă cu cele de cunoaştere a realităţii religioase şi cu accent deosebit, cu cele fundamentate pe acţiune; 

 evaluarea este obiectivă, principială şi se realizează după un sistem coerent, unitar şi consecvent de 

principii şi criterii.  
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 profesorii inspectaţi au dat dovadă de o bună experienţă didactico-metodică la catedră, respectă cerinţele 

metodice în alcătuirea şi derularea scenariului didactic, ceea ce denotă că stăpânesc disciplina pe care o predau; 

 strategiile didactice sunt axate pe utilizarea metodelor activ-participative cu folosirea eficienta a resurselor 

materiale;  

 planificările calendaristice au fost întocmite funcţional şi sunt respectate pe tot timpul parcurgerii materiei;  

 planurile lecţiilor au fost elaborate corespunzător şi demonstrează o bună pregătire profesională; 

 cadrele didactice au aplicat corect sistemul de evaluare acordând elevilor un număr corespunzător de note;  

 proiectarea conţinuturilor este centrată  atât pe dobândirea competenţelor generale şi specifice  cât şi pe 

conţinuturile de predare-învăţare; acestea  s-au făcut ţinându-se cont de particularităţile de vârstă ale elevilor 

şi de cerinţele programei; 

 

III. CERCURI PEDAGOGICE 

CERCURILE PEDAGOGICE PE SEMESTRUL I, ANUL ŞCOLAR 2016-2017,  

LA DISCIPLINA RELIGIE 

TEMA PROPUSĂ: ORA DE RELIGIE-VALENŢE CULTURALE ŞI SPIRITUALE ÎN 

FORMAREA PERSONALITĂŢII TINERILOR 

NR 

CRT 

LOCAŢIA PROFESORI DATA PROTOIERIA/ 

UNITĂŢILE 

ŞCOLARE 

1 LICEUL DE ARTA 

“HARICLEA 

DARCLEE” 

 

- ACTIVITATE INTERACTIVĂ: 

- modul de pregătire a unei inspecţii 

- portofoliul profesorului de Religie 

- etapele lecţiei 

- protocolul de colaborare parohie 

şcoală 

- planul strategic pentru creşterea 

calităţii educaţiei religioase 

- exemple de bună practică 

REFERENŢI-PROFESORII 

METODIŞTI 

- REFERAT PE TEMA 

ACTIVITĂŢII METODICE:  PROF. 

CALUIAN G. CORINA 

SÂMBĂTĂ 

26.11.2016 

ORA 7,30 

-ŞCOLI 

GENERALE ŞI 

LICEE–

PROTOIERIA 

BRĂILA 

-SFÂNTA 

LITURGHIE 

LA BISERICA 

”SFINŢII 

APOSTOLI” 

2 PAROHIA  IANCA 

II, JUD. BRĂILA 

LICEUL TEORETIC 

”CONSTANTIN 

ANGELESCU”-

IANCA 

-LECTIE DESCHISA : PROF. 

ROBITU FLORICA  

-REFERAT: PR. ŞTEFAN 

SEBASTIAN  

MARTI 

22.11.2016 

ORA 14,00 

ŞCOLI 

GENERALE ŞI 

LICEE - 

PROTOIERIA 

FĂUREI 

3 PAROHIA 

ÎNSURĂŢEI II,  

JUD. BRĂILA; 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

”NICOLAE 

-LECŢIE DESCHISA : PROF. 

RADU DANIELA ADINA 

-REFERAT: PR. STAN GABRIEL 

 

VINERI 

25.11.2016 

ORA 14,00 

ŞCOLI 

GENERALE ŞI 

LICEE - 

PROTOIERIA 

ÎNSURĂŢEI 
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IV. OLIMPIDE ŞI CONCURSURI 

 

REZULTATELE ELEVILOR PARTICIPANŢI LA   

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE – CRAIOVA 24-28 APRILIE 2017 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Şcoala/ 

liceul 

Profesorul 

îndrumător 

Nota 

finală 

Premiul 

obţinut 

1 Bădără Denisa a VII-a Liceul Teoretic "G. 

Vâlsan" Făurei 

Cocârlea Elena 9.00 Diplomă de 

participare 

2 Hornea Daniela a VIII-a Şcoala Gimnazială 

Ulmu 

Tănase Roxana 8.70 Premiu special 

 

3 Ionescu Melania a IX-a Liceul de Arte 

"Hariclea Darclee" 

Vasiloancă 

Loredana 

8.80 Diplomă de 

participare 

TITULESCU”- 

ÎNSURĂŢEI 

CERCURILE PEDAGOGICE PE SEMESTRUL II, ANUL ŞCOLAR 2015-2016,  

LA DISCIPLINA RELIGIE 

TEMA PROPUSĂ: IMAGINEA VIRTUALĂ SAU ELEVUL «ICOANĂ VIE A VIEŢII»? 

 

NR 

CRT 

 

LOCAŢIA 

 

PROFESORI 

 

DATA 

 

CERCUL 

1 AŞEZĂMÂNTUL 

SOCIAL-

FILANTROPIC ”SF. 

M. MC. 

PANTELIMON” – 

LACU SĂRAT 

Dezbateri pe tema propusa.  

Se vor analiza şi răspunsurile 

scrise pe care elevii liceeni le vor 

da la întrebarea – generic a 

temei, în cadrul unui sondaj de 

opinie pe care profesorii de 

religie îl vor coordona, la nivelul 

tuturor liceelor din cele două 

judeţe, în perioada 5-10 mai a.c. 

Sondajul de opinie va viza atât 

atitudinea tinerilor privind lumea 

virtuală, cât şi modul în care 

tema enunţată poate fi aplicată şi 

dezbătută de ei în cadrul 

festivalului de tineret prilejuit de 

hramul mănăstirii Buciumeni, 

2017. 

VINERI 

12.05.2017 

ORA 13:00 

ŞCOLI 

GENERALE 

ŞI LICEE–

PROTOIERIA 

BRĂILA 

 

 

2 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"NICOLAE 

ONCESCU" - IANCA 

LUNI 

08.05.2017 

ORA 13:00 

ŞCOLI 

GENERALE 

ŞI LICEE - 

PROTOIERIA 

FĂUREI 

 

 

3 CASA DE CULTURA 

–  ÎNSURĂŢEI 

MIERCURI 

10.05.2017 

ORA 14:00 

ŞCOLI 

GENERALE 

ŞI LICEE - 

PROTOIERIA 

ÎNSURĂŢEI 
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4 Radu Ştefania a X-a Colegiul Naţional 

"Gh. M. Murgoci" 

Pr. Grecu Florin 7.60 Diplomă de 

participare 

5 Radu Alexandru 

Adrian 

a XI-a Liceul Pedagogic 

„D.P. Perpessicius”  

Ferescu Victoria 7.65 Diplomă de 

participare 

6 Terente Cristina 

Elena 

a XII-a Colegiul Naţional 

"Gh. M. Murgoci" 

Pr. Grecu Florin 8.80 Diplomă de 

participare 

 

 

DISCIPLINE SOCIO-UMANE 

 

Priorităţi ale educaţiei pentru anul şcolar 2016-2017 pentru disciplina istorie: 

- Cunoaşterea documentelor şcolare – Planurile-cadru şi programele şcolare în vigoare 

- Pregătirea de specialitate şi metodică 

- Utilizarea manualelor şcolare, a ghidurilor metodologice şi a ghidurilor de evaluare pentru disciplina istorie 

- Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de istorie 

- Dotarea cabinetului de istorie 

- Utilizarea instrumentelor de evaluare, inclusiv a instrumentelor digitale de evaluare la disciplina istorie 

Priorităţi ale educaţiei pentru anul şcolar 2016-2017 pentru disciplinele socio-umane: 

- Elaborarea programelor pentru disciplina Educatie sociala – nivel gimnazial 

- Cunoasterea si respectarea programelor scolare de catre toate cadrele didactice 

- Conceperea demersului didactic din perspectiva atingerii competentelor specifice incluse in cadrul 

programelor scolare 

- Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate 

- Integrarea  elementelor de evaluare  în cadrul strategiilor didactice prin  utilizarea unor forme şi metode 

diversificate: -evaluare iniţială, evaluare formativă, evaluare sumativă; -metode tradiţionale şi metode 

alternative şi complementare, inclusiv evaluarea digitală 

- Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi  

- Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare 

- Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării 

REZULTATELE ELEVILOR PARTICIPANŢI LA ETAPA NAŢIONALĂ A  
CONCURSULUI NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR DE  

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI RELIGIE, 
CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ 

PUTNA, 26-28 MAI 2017 
Nr. 
crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea şcolară Profesorul îndrumător Nota 

finală 
Premiul 

obţinut 

1 VASILIU C. 

CRISTINA- 

GABRIELA 

a V-a COLEGIUL 

NAŢIONAL 

„GHEORGHE 

MUNTEANU 

MURGOGI” 

BRĂILA 

COMAN ANA (Limba 

şi literatura română) 

ICONARU IONICA 

(Religie) 

8,40 Premiu special 

2 BURLACU C. 

IULIA 

 

a VII-

a 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"ANGHEL 

SALIGNY" 

BRĂILA 

VASILIU GABRIELA 

(Limba şi literatura 

română) MIHALCEA 

ADEL CRISTIAN 

(Religie) 

8,40 Premiu special 
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- Punerea accentului in  cadrul inspectiilor de specialitate pe evaluarea activitatii didactice/ procesul didactic 

realizat la clasa 

- Utilizarea eficienta de catre elevi a manualelor scolare in pregatirea curenta, inclusiv a manualelor scolare 

primite pentru prima data, in mod gratuit de catre elevii claselor a XI-a si a XII-a 

 

RESURSE UMANE 

Situaţia statistică a încadrării la istorie în 2016-2017 

 

Unitate de 

învăţămân

t 

Medi

u 

Tota

l 

Statut Sex Grad didactic 

Titula

r 

Suplinito

r 

calificat 

Bărbaţ

i 

Feme

i 

Debutan

t 

Definiti

v 

Gra

d II 

Gra

d I 

Liceu 

Urba

n 38 32 6 14 24 1 2 9 26 

  Rural 2 1 1 1 1 1 0 0 1 

Şcoală 

Urba

n 23 21 2 12 11 0 1 4 18 

  Rural 29 24 5 11 18 1 7 7 14 

Total cadre 

didactice 92 78 14 38 54 3 10 20 59 

 

Consiliul Consultativ la disciplina Istorie, respectiv disciplinele socio-umane a fost constituit potrivit 

Procedurii operaţionale (PO 12.8) aISJ Brăila din 22.09.2016 şi a funcţionat în baza Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ pe disciplină din 22.09.2016, fiind alcătuit din 9 cadre 

didactice la istorie, respectiv 3 cadre didactice la disciplinele socio-umane. 

 

Activitatea Consiliului Consultativ la disciplina istorie/ discipline socio-umane 

 

PERIOADĂ NR. 

ÎNTÂLNIRI 

SCOPUL/TEMATICA ÎNTÂLNIRII 

Semestrul I 1 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice pentru Semestrul I. 

Propunerea componenţei comisiilor de organizare şi evaluare pentru 

concursuri şi olimpiade şcolare, etapele locală şi judeţeană. 

Organizarea simulării judeţene a examenelor naţionale 

Semestrul al II-

lea 

2 Monitorizarea activităţii de formarea continuă a cadrelor didactice. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice pentru Semestrul al 

II-lea. 

Organizarea etapelor judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare. 

Organizarea simulării judeţene a examenelor naţionale 

Evaluarea performanţelor cadrelor didactice în vederea acordării 

gradaţiei de merit. 

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin eficientizarea activităţii de 

monitorizare, control şi evaluare desfăşurate prin inspecţia şcolară. 
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Situaţia statistică a încadrării la disciplinele socio-umane în 2016-2017 

 

Unitate 

de 

învăţăm

ânt 

Med

iu 

Tot

al 

Statut Sex Grad didactic 

Asociat

/ 

Pensio

nar 

Titul

ar 

Suplini

tor 

califica

t 

Suplini

tor 

necalifi

cat 

Bărb

aţi 

Fem

ei 

De

b. 

De

f. 

Grad 

II 

Gra

d I 

Liceu 
Urb

an 
43 1 35 7 0 11 32 0 8 11 24 

 Rur

al 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Şcoală 
Urb

an 
5 0 5 0 0 0 5 0 1 1 3 

 Rur

al 
3 0 0 3 0 2 1 0 2 1 0 

Total cadre 

didactice 
51 1 40 10 0 13 38 0 11 13 27 

 

 

ANALIZA CALITĂŢII EDUCAŢIEI, DIN PERSPECTIVA MONITORIZĂRII EXTERNE 

REALIZATE PRIN INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

 

În anul şcolar 2016-2017 s-au desfăşurat următoarele tipuri de inspecţii: 

 5 controale tematice, toate desfăşurate în unităţile repartizate; 

 16 inspecţii de specialitate efectuate în cadrul inspecţiilor generale, din care 7 efectuate de metodişti de 

specialitate 

 20 inspecţii de specialitate efectuate pentru înscrierea sau obţinerea gradelor didactice, din care 8 efectuate 

de metodişti 

 6 inspecţii de specialitate efectuate conform graficului propriu (semestrul I) 

 inspecţii speciale la clasă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice: istorie – 16 (din care 7 

efectuate doar de metodişti), socio-umane – 9 (efectuate doar de metodişti) – semestrul al II-lea 

Inspecţiile au fost realizate de către inspectorul şcolar şi membri ai corpului de metodişti ai ISJ Brăila la 

disciplinele istorie (5 cadre didactice) şi socio-umane (4 cadre didactice), desemnate în conformitate cu 

procedura operaţională a ISJ Brăila. 

INSPECŢII ÎN SPECIALITATE (altele decât cele pentru înscrierea/obţinerea gradelor didactice) realizate 

de inspector şcolar prof. Pavel Corina-Roberta 

 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

şcolară 

Obiective urmărite Nr. 

cadre 

didac

tice 

inspe

ctate 

Concluzii 

Puncte tari Puncte slabe 

1 Şcoala 

Gimnazială 

”Ecaterina 

O1 – Evaluarea 

activităţii de 

proiectare, predare-

1 Documentele de proiectare 

sunt întocmite conform 

reglementărilor legale în 

Se recomandă 

diversificarea 

materialelor 
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Teodoroiu” 

Brăila 

23.09.2016 

învăţare-evaluare a 

cadrelor didactice 

inspectate şi adaptarea 

procesului de învăţare 

la particularităţile 

beneficiarului direct 

O2 – Consilierea 

cadrelor didactice 

inspectate în legătură 

cu activitatea 

profesională şi 

posibilităţile de 

dezvoltare 

profesională 

vigoare (proiectare 

diferenţiată pentru elevii cu 

CES), strategia didactică 

adaptată nivelului clasei, 

organizarea logică a 

informaţiilor, claritatea 

explicaţiilor, alternarea 

activităţii frontale cu cele 

individuale; elevii dovedesc 

o atitudine pozitivă faţă de 

învăţare, utilizează 

informaţiile în noi contexte 

de învăţare. 

auxiliare utilizate la 

oră (atlase istorice, 

planşe), introducerea 

activităţilor pe 

grupe, a exerciţiilor 

de autoevaluare. 

2 Şcoala 

Gimnazială 

”A.S.Puşkin” 

Brăila 

28.09.2016 

O1 – Evaluarea 

activităţii de 

proiectare, predare-

învăţare-evaluare a 

cadrelor didactice 

inspectate şi adaptarea 

procesului de învăţare 

la particularităţile 

beneficiarului direct 

O2 – Consilierea 

cadrelor didactice 

inspectate în legătură 

cu activitatea 

profesională şi 

posibilităţile de 

dezvoltare 

profesională 

1 Conţinuturile lecţiei sunt 

sistematizate şi adaptate 

nivelului clasei, ritm de 

lucru accesibil (permite 

integrarea elevilor cu CES), 

crearea unui mediu 

educaţional propice captării 

atenţiei şi stimulării 

motivaţiei elevilor pentru 

studiul istoriei; elevii 

dovedesc un nivel 

acceptabil de însuşire a 

cunoştinţelor, folosesc 

caietul de notiţe şi 

manualul, utilizează în mod 

constant cunoştinţele 

însuşite în noi contexte de 

învăţare. 

Se recomandă 

diversificarea 

activităţilor de lucru 

(este folosită 

predominant 

activitatea frontală) 

şi a mijloacelor 

didactice (atlase 

istorice, culegeri de 

texte, planşe). 

3 Colegiul 

Naţional 

”G.Munteanu

-Murgoci” 

Brăila 

11.11.2016 

21.11.2016 

O1 – Evaluarea 

activităţii de 

proiectare, predare-

învăţare-evaluare a 

cadrelor didactice 

inspectate şi adaptarea 

procesului de învăţare 

la particularităţile 

beneficiarului direct 

O2 – Consilierea 

cadrelor didactice 

inspectate în legătură 

cu activitatea 

profesională şi 

posibilităţile de 

2 Activitatea didactică se 

desfăşoară în conformitate 

cu proiectarea didactică, 

conţinuturile sunt corelate 

cu metodele şi mijloacele 

didactice, strategia didactică 

este adaptată nivelului 

clasei, îmbină mijloacele 

tradiţionale cu cele 

moderne, elevii dovedesc un 

nivel bun de însuşire a 

cunoştinţelor, utilizează în 

mod curent limbajul istoric, 

dovedesc abilităţi de lucru 

cu sursele istorice; sunt 

utilizate diverse forme de 

Se recomandă 

diversificarea 

materialelor 

auxiliare utilizate la 

clasă în vederea 

pregătirii elevilor 

pentru examenul de 

bacalaureat, 

activităţi de lucru pe 

grupe, forme de 

autoevaluare. 
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dezvoltare 

profesională 

evaluare (observaţia directă, 

teste de evaluare, proiecte). 

4 Liceul 

Teoretic 

”Mihail 

Sebastian” 

Brăila 

28.11.2016 

O1 – Evaluarea 

activităţii de 

proiectare, predare-

învăţare-evaluare a 

cadrelor didactice 

inspectate şi adaptarea 

procesului de învăţare 

la particularităţile 

beneficiarului direct 

O2 – Consilierea 

cadrelor didactice 

inspectate în legătură 

cu activitatea 

profesională şi 

posibilităţile de 

dezvoltare 

profesională 

2 Planificările semestriale şi 

proiectarea unităţilor de 

învăţare sunt realizate în 

conformitate cu 

documentele curriculare în 

vigoare; sunt parcurse 

momentele lecţiei conform 

proiectării didactice, sunt 

utilizate diverse metode 

didactice, conţinuturile sunt 

structurate logic şi adaptate 

nivelului clasei, activităţile 

individuale sunt îmbinate cu 

activitatea frontală; elevii 

dovedesc un nivel bun de 

însuşire a cunoştinţelor. 

Se recomandă 

introducerea 

elementelor de 

autoevaluare, 

activităţi pe grupe, 

sarcini de lucru de 

complexitate 

ridicată, integrarea 

mijloacelor didactice 

auxiliare. 

4 Liceul 

Teoretic 

”Nicolae 

Iorga” 

Inspecţie specială la 

clasă în vederea 

susţinerii examenului 

de titularizare la 

disciplina istorie  

16 – 

la 

istorie 

 

Lecţiile s-au desfăşurat 

conform proiectelor 

didactice, conţinutul a fost 

sistematizat, au fost utilizate 

diverse metode, elevii au 

fost implicaţi în diferite 

secvenţe ale lecţiei, 

profesorii inspectaţi au 

dovedit competenţe 

profesionale şi sociale  

Diversificarea 

mijloacelor 

didactice, asigurarea 

unui climat propice 

învăţării pe tot 

parcursul lecţiei, 

dezvoltarea la elevi a 

deprinderilor de 

lucru în echipă, 

dezvoltarea 

competenţelor 

metodice 

5 Colegiul 

Naţional 

”Nicolae 

Bălcescu” 

Brăila 

Inspecţie specială la 

clasă în vederea 

susţinerii examenului 

de titularizare la 

disciplinele: cultură 

civică, economie şi 

educaţie 

antreprenorială, 

filosofie şi logică, 

argumentare şi 

comunicare 

3 – 

cultur

ă 

civică 

5 – 

econo

mie şi 

educaţ

ie 

antrep

renori

ală 

1 – 

filosof

ie şi 

logică

, 

Lecţiile s-au desfăşurat 

conform proiectelor 

didactice, conţinutul a fost 

sistematizat, au fost utilizate 

diverse metode, elevii au 

fost implicaţi în diferite 

secvenţe ale lecţiei, 

profesorii inspectaţi au 

dovedit competenţe 

profesionale şi sociale 

Diversificarea 

mijloacelor 

didactice, asigurarea 

unui climat propice 

învăţării pe tot 

parcursul lecţiei, 

dezvoltarea la elevi a 

deprinderilor de 

lucru în echipă, 

dezvoltarea 

competenţelor 

metodice 
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argum

entare 

şi 

comu

nicare 

 

 

ANALIZA MODULUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENELOR NAŢIONALE; 

ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE DE ELEVI ÎN CADRUL EXAMENELOR NAŢIONALE, 

COMPARATIV CU REZULTATELE EVALUĂRII CURENTE 

 

În judeţul Brăila au fost administrate, pe parcursul anului şcolar 2016 – 2017, trei simulări ale examenului de 

bacalaureat. 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, aceste măsuri s-au reflectat pozitiv în rezultatele obţinute de elevi la bacalaureat în sesiunea 

iunie-iulie. Evoluţia rezultatelor: în urma susţinerii celor 3 simulări la proba Ec – istorie (7 decembrie 2016, 

16 martie 2017, 10 mai 2017) se poate constata o creştere a procentului de promovabilitate la nivelul judeţului 

astfel: 

 Decembrie 2016: 69,67% 

 Martie 2017: 80,35% 

 Mai 2017: 81,41% 

Evoluţia rezultatelor: în urma susţinerii celor 2 simulări la proba Ed – discipline socio-umane (17 martie 2017, 

11 mai 2017) se poate constata o creştere a procentului de promovabilitate la nivelul judeţului (semnificativă 

la disciplinele Economie şi Psihologie) astfel: 

 Martie 2017: 74,58% 

 Mai 2017: 86,97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidaţ

i înscrişi 

Candida

ţi reuşiţi 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Candidaţ

i respinşi 

Candidaţi 

neprezentaţi 

602 

Zi 

569 

(95,31%) 

140 

(24,6%

) 

82 

(14,41

%) 

94 

(16,52

%) 

144 

(25,31

%) 

102 

(17,93

%) 

7 

(1,23

%) 

28 

(4,69%) 5 (0,83%) 

2 

Fără 

frecvenţă 2 (100%) 0 (0%) 

1 

(50%) 0 (0%) 

1 

(50%) 0 (0%) 

0 

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

604 

571 

(95,33%) 

140 

(24,52

%) 

83 

(14,54

%) 

94 

(16,46

%) 

145 

(25,39

%) 

102 

(17,86

%) 

7 

(1,23

%) 

28 

(4,67%) 5 (0,83%) 
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REZULTATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA IUNIE-IULIE 2017  

– PROBA Ed, SOCIO-UMANE, 30 IUNIE 2017 

 

ANALIZA REZULTATELOR ELEVILOR LA OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE ŞCOLARE 

LOCALE, JUDEŢENE ŞI  NAŢIONALE  

Concursuri înscrise în Calendarul Olimpiadelor Şcolare şi Calendarul Concursurilor naţionale 

şcolare finanţate de MEN 

Denumire activitate Fază Dată Locaţie Număr 

participanţi 

Concursul: 

Istorie şi societate în 

dimensiune virtuală 

Judeţeană  17 decembrie 2016 Liceul Teoretic „Panait 

Cerna” 

15 

Naţională 4-7 martie 2017 Ploieşti 2 

Olimpiada Naţională 

de Istorie 

Şcoală   decembrie 2016 La nivelul fiecărei unităţi 

şcolare 

 

Locală 28 ianuarie 2017 La nivelul fiecărei unităţi 

şcolare  

 

Judeţeană 18 martie 2017 Liceul de Arte „H.Darclee” 70 

Naţională  24-28 aprilie 2017 Buzău 4 

Concursul: 

Memoria 

Holocaustului 

Judeţeană 27 mai 2017 Liceul Pedagogic 

”D.P.Perpessicius” 

3 

 

 

 

Discipli

na 

Candidaţi 

înscrişi 

Candidaţi 

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

Candidaţi 

respinşi 

Econo

mie 27 

25 

(92,59%) 

6 

(24%) 

5 

(20%) 

5 

(20%) 

6 

(24%) 2 (8%) 

1 

(4%) 2 (7,41%) 

Filozofi

e 

2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1 

(50%) 

1 

(50%

) 0 (0%) 

Logică, 

argume

ntare şi 

comuni

care  120 

118 

(98,33%) 

3 

(2,54

%) 

13 

(11,02

%) 

27 

(22,88

%) 

38 

(32,2%

) 

33 

(27,97

%) 

4 

(3,39

%) 2 (1,67%) 

Psiholo

gie 

21 21 (100%) 

4 

(19,05

%) 

3 

(14,29

%) 

2 

(9,52%

) 

6 

(28,57

%) 

6 

(28,57

%) 

0 

(0%) 0 (0%) 

Sociolo

gie 

69 

67 

(97,1%) 

1 

(1,49

%) 

5 

(7,46%

) 

10 

(14,93

%) 

19 

(28,36

%) 

32 

(47,76

%) 

0 

(0%) 2 (2,9%) 

Total 

239 

233 

(97,48%) 14 26 44 69 71 6 6 
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 Naţională  Se organizează din 2 

în 2 ani. 

În anul şcolar 2016-2017 nu 

se organizează 

 

Sesiunea de referate şi 

comunicări ştiinţifice 

ale elevilor 

Judeţeană 18 februarie 2017 Colegiul Naţional „Ana 

Aslan” 

15 

Naţională 24-27 iulie 2017 Focşani 2 

Concursul: 

Cultură şi civilizaţie în 

România 

Judeţeană 31 martie 2017 Colegiul Naţional 

„Gh.Munteanu-Murgoci” 

3 echipaje 

Naţională 13-16 mai 2017 Râmnicu-Vâlcea 1 echipaj  

(3 elevi) 

Olimpiada naţională 

de Ştiinţe socio-umane 

Şcoală  Decembrie 2016 La nivelul fiecărei unităţi 

şcolare 

 

Locală  21 ianuarie 2017 La nivelul fiecărei unităţi 

şcolare 

 

Judeţeană  11 martie 2017 Liceul Teoretic ”N.Iorga” 68 

Naţională  18-22 aprilie 2016 Deva 9 (din care 2 

fără 

participare) 

Concursul Naţional 

“Democraţie şi 

toleranţă” 

Şcoală  Februarie 2016 La nivelul fiecărei unităţi 

şcolare 

 

Judeţeană  20 Mai 2017 Şcoala Gimnazială “Mihu 

Dragomir” 

1echipaj 

Naţională  24-27 iulie 2017 Piatra Neamţ 1 echipaj 

(3 elevi) 

 

Concursuri înscrise în Calendarul Olimpiadelor Şcolare şi Calendarul Concursurilor naţionale 

şcolare fără finanţare MEN 

”Călători prin 

istorie” 

Şcoală  Februarie-

martie 2017 

La nivelul fiecărei unităţi şcolare  

Judeţeană  6 mai 2017 Şcoala Gimnazială ”Mihu 

Dragomir” 

21 

Naţională  20 mai 2017 Constanţa 1 echipaj (2 elevi) 

Fără deplasare 

 

Rezultate obţinute la concursurile şi olimpiadele naţionale din calendarele MEN 

 

Concurs/ Olimpiada Nume şi 

prenume elev 

Unitatea de 

învăţământ 

Clasa Profesor 

coordonator 

Rezultat 

OLIMPIADA DE 

ŞTIINŢE SOCIO-

UMANE - FAZA 

NAŢIONALĂ 

BRATU 

ANDREEA 

GEORGIANA 

Liceul Teoretic 

”Nicolae Iorga” 

X DUMBRAVĂ 

MARIA 

MENŢIUNE 

– Disciplina 

Logică, 

argumentare 

şi 

comunicare 
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OLIMPIADA DE 

ŞTIINŢE SOCIO-

UMANE - FAZA 

NAŢIONALĂ 

POPA 

VICTOR 

SEBASTIAN 

Colegiul 

Naţional 

”Nicolae 

Bălcescu” 

XII DUMITRAŞCU 

CRISTINEL 

MENŢIUNE 

– Disciplina 

Economie 

CONCURS 

INTERDISCIPLINAR 

”CULTURĂ ŞI 

CIVILIZAŢIE ÎN 

ROMŢNIA” 

BĂLŢAT 

ALEXANDRA 

CIUTACU 

ROXANA 

JELĂVEANU 

CRISTINA 

Colegiul 

Naţional 

”Gh.Munteanu-

Murgoci” 

XI AFTODOR 

ŞTEFAN 

MENŢIUNE 

Premiu 

special al ISJ 

Vâlcea 

CONCURS 

NAŢIONAL 

”CĂLĂTORI PRIN 

ISTORIE” 

BEJENARIO 

MARIO 

LEŞU 

LUCIAN 

Şcoala 

Gimnazială 

”Ion Băncilă” 

V MANEA 

SILVIA 

PREMIUL 

III 

 

Alte activităţi şi concursuri judeţene/ naţionale 

 

Denumire activitate Fază Dată Locaţie Număr 

participanţi 

Proiect educative ”VALORI 

NAŢIONALE ŞI LOCALE – 

UN SECOL DE LA 

EPOPEEA FORMĂRII 

ROMÂNIEI MARI” 

Concurs 

istoric 

”Fapte, 

drame, eroi 

ai Marelui 

Război”  

28 noiembrie 

2016 

Şcoala Gimnazială ”Fănuş 

Neagu” Brăila 

22 echipaje a 

câte 2 elevi 

Concurs 

istoric 

”Fapte, 

drame, eroi 

ai Marelui 

Război: 

Anul 1916 

în istoria 

românilor” 

29 noiembrie 

2016 

Colegiul Naţional ”Ana 

Aslan” 

13 echipaje a 

câte 2 elevi 

Festivitate 

de premiere 

Sesiune de 

comunicări 

22 decembrie 

2016 

Casa de Cultură ”Petre 

Ştefănescu-Goangă” 

35 echipaje a 

câte 2 elevi 

Judeţeană 18 decembrie 

2015 

Biblioteca Judeţeană 

”Panait Istrati” 

6 echipaje a 

câte 3 elevi 

Concursul ”Constituţia 

SUA” 

Judeţeană 14 octombrie 

2016 

Biblioteca Judeţeană 

”Panait Istrati” 

20 echipaje a 

câte 2 elevi 

Concurs interactiv ”24 

ianuarie 1859 - Mica Unire” 

Judeţeană 29 ianuarie 

2016 

Universitatea „Constantin 

Brâncoveanu” 

4 echipaje a 

câte 2 elevi 

Masă rotundă ”Reflectarea 

drepturilor omului în 

Constituţia României” 

Judeţeană 8 decembrie 

2016 

Universitatea „Constantin 

Brâncoveanu” 

7 lucrări liceu, 

10 postere 

gimnaziu 
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Concurs judeţean ”Istoricul 

Brăilei şi Unirea 

Principatelor” 

Judeţeană 31 ianuarie 

2017 

Colegiul Naţional ”Nicolae 

Bălcescu” 

7 echipaje a 

câte 3 elevi 

Concurs ”Eroi şi eroism în 

bătăliile anului 1917” 

Naţional 5 mai 2017 Oficiul Naţional pentru 

Cultul Eroilor - site 

 

Concurs  „Comunizarea 

României. Tu ce ai face?” 

Naţional 26 aprilie – 28 

mai 2017 

Institutul de Investigare a 

Crimelor Comunismului şi 

Memoria Exilului 

Românesc 

 

Comemorarea Zilei 

Holocaustului 

Judeţean 9 octombrie 

2016 

Activităţi specifice 

desfăşurate în 19 şcoli şi 

licee din judeţul Brăila 

 

Comemorarea Zilei Eroilor 

Protocol cu Asociaţia 

”Cultul Eroilor” 

Judeţean 25 mai 2017 Activităţi comemorative 

specifice în colaborare cu 

reprezentanţii Bisericii, ai 

autorităţilor locale, ai 

Asociaţiei ”Cultul Eroilor” 

în 37 de unităţi şcolare din 

judeţul Brăila 

Elevi, cadre 

diadctice, 

părinţi, 

muzeografi, 

preoţi parohi, 

reprezentanţi ai 

autorităţilor 

locale, ai 

Asociaţiei 

”Cultul 

Eroilor” 

Istoria în licee „N. Iorga”, 

cu tema „Primul Război 

mondial: Acţiuni diplomatice 

şi stări de spirit” 

Naţional 25 martie 2017 Universitatea ”Al.I.Cuza” 

Iaşi Facultatea de Istorie 

1 echipaj de 

elevi de la 

Liceul 

Pedagogic 

”D.P.Perpessici

us” 

”Oraşul meu, familia mea” 

(ediţia a IV-a) 

Judeţean 17 octombrie-

10 noiembrie 

2016 

Biblioteca Judeţeană 

”Panait Istrati” Brăila 

 

Concursul Interjudeţean 

„Nicolae Iorga – Omul şi 

Opera”, editia a XVIII-a 

Interjudeţea

n 

6 decembrie 

2016 

Liceul Teoretic ”Nicolae 

Iorga” Brăila 

 

Concurs Naţional ”România 

europeană, oameni, locuri, 

fapte între trecut, present şi 

viitor” (ediţia a VI-a) 

Naţional Noiembrie 

2016 

ISJ Galaţi, Palatul Copiilor 

Galaţi 

Elevi de la 

Liceul Teoretic 

”M.Sebastian” 

şi Liceul 

Pedagogic 

Proiectul ”Să vorbim despre 

bani şi bănci” 

Protocol 

BNR-MEN 

Semestrul I 

 

Semestrul II 

8 şcoli din judeţul Brăila, 2 

licee din municipiul Brăila 

16 şcoli din municipiul 

Brăila 

 

Proiectul ”În căutarea unui 

nou acasă” în cadrul 

competiţiei EUROSCOLA 

Naţională 

 

9 martie 2017 Parlamentul European la 

Strasbourg 

24 elevi, 2 

profesori 
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Protocol de colaborare cu 

Asociaţia Cultural-Istorică 

”Muzeul” Ianca 

Judeţean Aprilie-iulie 

2017 

Vizitare expoziţii, 

organizare şcoală de vară 

(ediţia a X-a) – elevi din 

şcolile şi liceele din judeţul 

Brăila 

 

Educaţie juridică Protocol 

MJ-

MENCS 

An şcolar 

2016-2017 

Activităţi specific, ore de 

dirigenţie, cursuri opţionale 

în unităţi şcolare dinjudeţul 

Brăila 

 

 

Rezultate obţinute la concursuri cu tematică istorică recunoscute de MEN 

 

Concurs Nume şi 

prenume elev 

Unitatea de 

învăţământ 

Clas

a 

Profesor 

coordonator 

Rezultat 

Concurs ”Eroi şi eroism 

în bătăliile anului 1917” 

organizat de Oficiul 

Naţional pentru Cultul 

Eroilor 

CERNAMORIŢ   

RALUCA 

Liceul Pedagogic 

”D.P.Perpessicis

” 

XI BERTESCU 

MANUELA 

MENŢIUNE  

Concurs  „Comunizarea 

României. Tu ce ai 

face?” 

BARDAŞ PAUL 

CRISTIAN 

Liceul Teoretic 

”C.Angelescu” 

Ianca 

XI MĂCIUCĂ 

FELICIA 

Selectat pentru 

Şcoala de vară 

de la Braşov 

(ediţia a VIII-a) 

 

CONSFĂTUIRILE CADRELOR DIDACTICE LA NIVEL JUDEŢEAN 

 8 septembrie 2016, începând cu ora 10,00, în amfiteatrul Colegiului Naţional ”Nicolae Bălcescu”, 

consfătuirea cadrelor didactice pentru disciplinele socio-umane – au participat 25 de profesori 

 9 septembrie 2016, începând cu ora 9,00, în amfiteatrul Colegiului Naţional ”Gheorghe Munteanu-

Murgoci”, consfătuirea cadrelor didactice pentru disciplina istorie – au participat 70 de profesori de istorie 

CERCURILE PEDAGOGICE LA DISCIPLINA ISTORIE PE SEMESTRUL I 

 29 octombrie 2016, începând cu ora 9,00, la Liceul Pedagogic ”D.P.Perpessicius” Brăila (cerc pedagogic 

învăţământ liceal) 

 29 octombrie 2016, începând cu ora 10,00 la Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati” Brăila (cerc nr.1 

gimnaziu, respectiv cerc nr.2 gimnaziu)  

 

CERCURILE PEDAGOGICE LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE PE SEMESTRUL I 

 10 noiembrie 2016, ora 16,00, la Liceul de Arte ”H.Darclee” Brăila (cerc pedagogic învăţământ liceal, 

respectiv gimnaziu) 

 

CERCURILE PEDAGOGICE LA DISCIPLINA ISTORIE PE SEMESTRUL al II-lea 

 6 mai 2017, ora 9,30, la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Brăila (cerc pedagogic învăţământ liceal) 

 13 mai 2017, ora 10,00, la Şcoala Gimnazială ”Ion Băncilă” Brăila (cerc nr.1 gimnaziu), iar la Şcoala 

Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Brăila (cerc nr.2 gimnaziu) 

 

CERCURILE PEDAGOGICE LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE PE SEMESTRUL al II-lea 

 6 mai 2017, ora 10,30, la Liceul Pedagogic ”D.P.Perpessicius” Brăila (cerc pedagogic 

învăţământ liceal, respectiv gimnaziu) 
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ACTIVITATE METODICĂ LA DISCIPLINA ISTORIE 

 9 mai 2017, ora 14,30, la Şcoala Gimnazială ”Anton Pann” Brăila: Lecţie deschisă ”Călătorie prin 

Evul Mediu” realizată de prof. Mihaela Râpă, gr.I, Şcoala Gimnazială ”Anton Pann” 

 

GRUP DE LUCRU pentru programe şcolare de nivel gimnazial la disciplina ISTORIE organizat de 

MEN – a participat prof. Dumitrescu Adriana, gr.I, Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Brăila 

 

GRUP DE LUCRU pe disciplina ISTORIE, respectiv pe disciplina CULTURĂ CIVICĂ 

Locaţie: ISJ Brăila, sub coordonarea inspectorului şcolar de specialitate 

Participă 5 profesori la disciplina ISTORIE, 5 profesori la disciplina CULTURĂ CIVICĂ, conform 

deciziei ISJ Brăila 

Perioada desfăşurării activităţii: 09.06.2017-10.07.2017 

Activitatea: Analiza programelor şcolare pentru clasele VI-VIII de către grupurile de lucru şi formularea de 

propuneri pentru revizuirea acestora pe baza completării chestionarelor tip. 

 

CURSURI DE FORMARE 

În oferta de formare a CCD Brăila au existat 3 cursuri de formare: 

“STRATEGII DE PREDARE, ÎNVĂŢARE, EVALUARE ÎN PROCESUL INSTRUIRII LA ISTORIE“ 

“DIDACTICA ISTORIEI” 

“PREDAREA HOLOCAUSTULUI IN SCOLI” 

Au fost organizate cursuri de pregătire cu profesorii înscrişi la susţinerea examenului de definitivat – 

sesiunea 2017 (disciplinele istorie şi cultură civică). 

Activităţi, seminare şi cursuri organizate la nivel regional/ naţional: 

 Seminar cu tema ”Disciplinele socio-umane între necesitate şi actualitate”, organizat în data de 18 

noiembrie 2016 la iniţiativa MEN, la Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucureşti; 

 Seminar naţional cu tema ”România în anul 2017” organizat de CCD Bacău în parteneriat cu MEN în 

perioada 28-29 mai 2017 – a participat prof. Sachelarie Claudiu, grad definitiv, Şcoala Gimnazială 

Scorţaru Nou; 

 Curs de formare a profesorilor pe tema predării Holocaustului şi drepturilor omului, organizat de 

Departamentul de Stat al SUA în colaborare cu AHO New York; 

 Seminar de formare pe problematica Holocaustului, organizat de Institutul Yad Vashem în parteneriat 

cu MEN; 

 Seminar naţional pe problematica Robiei romilor în Ţările Române şi a Holocaustului romilor 

organizat de MEN, Institutul ”Elie Wiesel”, CNCR ”Romano Kher” şi Fundaţia ”Împreună” (decembrie 

2016 – februarie 2017) – la care au participar prof. Miler Cornelia, gr.I, Colegiul Tehnic ”Edmond 

Nicolau” şi prof. Râpa Mihaela, gr.I, Şcoala Gimnazială ”Anton Pann” Brăila; 

 Conferinţă internaţională cu tema HISTORY, SPIRITUALITY, CULTURE. DIALOGUE AND 

INTERACTIVITY organizată de Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi în perioada 11-12 mai 2017; 

 Şcoala de vară ”Holocaustul din România între istorie şi memorie”, organizată în perioada 23-

28.07.2017 de Intitutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”, în 

parteneriat cu The Olga Lengyel Institute, Memorial Library şi Asociaţia Precept Ministries pentru 

Europa de Răsărit (Lugoj) în localitatea Surduc, Lugoj, judeţul Timiş; 

 

CONCLUZII: 

 Puncte tari : 

Pentru anului şcolar 2016-2017 este de remarcat : 

a) profesorii încadraţi pentru predarea istoriei cât şi a disciplinelor socio-umane sunt calificaţi în totalitate; 
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b) organizarea în condiţii optime a activităţilor curriculare şi extracurriculare (concursuri şi olimpiade 

şcolare), reintroducerea activităţilor metodice sub forma lecţiilor deschise, a excursiei didactice; 

c) existenţa în toate unităţile şcolare a documentelor de planificare, existenţa planificărilor personalizate; 

d) proiectarea activităţilor şi interesul crescut pentru creativitate în conceperea lecţiilor; 

e) formularea corectă a obiectivelor operaţionale şi urmărirea realizării acestora, corelaţia între obiectivele 

operaţionale şi componentele actului didactic; 

f) cea mai mare parte a lecţiilor s-a remarcat prin rigurozitate ştiinţifică; 

g) diversificarea strategiilor didactice şi de evaluare, a opţionalelor susţinute la clasă; 

h) utilizarea criteriilor de evaluare în mai bune condiţii; 

i) interesul crescut pentru achiziţionarea unor materiale didactice actualizate, moderne, utile (hărţi istorice, 

atlase istorice, culegeri, manuale, caiete de lucru, ghiduri ale profesorului) şi pentru lucrările de specialitate 

nou-apărute; 

j) interesul crescut pentru participarea elevilor la proiectele şi parteneriatele locale, judeţene şi naţionale; 

k) rezultate bune obţinute de elevi la examenele naţionale (bacalaureat), la concursurile şcolare; 

l) participarea în proporţie de 65%-75% a profesorilor de istorie şi de 50%-60% a profesorilor de socio-

umane la consfătuirile şi cercurile pedagogice pe discipline.  

Puncte slabe: 

a) în majoritatea şcolilor disciplina istorie nu are decât o oră la clasele V-VII; 

b) nu toţi profesorii utilizează corect criteriile de evaluare, de multe ori lipseşte matricei de specificaţii şi 

analiza rezultatelor obţinute de elevi în urma aplicării testelor de evaluare, utilizarea sporadică a exerciţiilor 

de autoevaluare; 

c) pregătirile pentru examenele naţionale nu se realizează în mod constant la acelaşi nivel în toate unităţile 

de învăţământ; 

d) materialul didactic este insuficient pentru o desfăşurare normală a orelor de istorie (în mediul rural), este 

suplinit de cele mai multe ori de profesori prin realizarea de fişe de lucru/ fişe de evaluare; 

e) interesul scăzut din partea unor profesori pentru modernizarea/ diversificarea metodelor de predare-

învăţare, utilizarea sporadică a mijloacelor audio-video, a mijloacelor digitale în predarea istoriei şi a 

disciplinelor socio-umane, utilizarea sporadică a activităţilor pe grupe; 

f) valorificarea cursurilor de formare la disciplina istorie în proporţie redusă: deşi există o ofertă diversă de 

cursuri, conferinţe şi seminarii, foarte puţini profesori se înscriu să participe, fapt ce se reflectă şi în 

activităţile metodice. 

 

 

ARTE 

        

1. OBIECTIVE PRIORITARE 

Principalele direcţii spre care au fost orientate acţiunile de  monitorizare a învăţământului artistic din judeţul 

Brăila în anul şcolar 2016-2017 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 continuă, precum şi realizarea de parteneriate cu instituţii importante 

din municipiul Brăila.  

Obiectivele generale stabilite pe baza documentelor enumerate au fost: 

1. Racordarea ofertei de instruire specifice învăţământului de artă la priorităţile strategice ale  M.E.N.; 

2. Asigurarea conducerii operaţionale a principalelor activităţi din sfera disciplinlor specifice ariei 

curriculare Arte la nivelul sistemului judeţean de învăţământ; 

3. Proiectarea curriculum-ului pornind de la finalităţile şi obiectivele învăţământului; 

4. Centrarea competenţelor pe formare de capacităţi şi atitudini esenţiale în formarea personalităţii artistice 

a elevilor; 
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5. Asigurarea calităţii ofertei educaţionale şi a proceselor instrucţionale la disciplinele din sfera educaţiei 

estetice; 

6. Adecvarea reală a procesului de predare-învăţare-evaluare la dezideratele şi exigenţele reformei 

curriculare; 

7. Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie, vizând creşterea ratei succesului şcolar la disciplinele din 

aria curriculară arte; 

8. Îmbunătăţirea nivelului de calificare şi sporirea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice de 

specialitate; 

9. Diversificarea activităţilor curriculare şi extracurriculare pentru a sprijini efortul de atingere a 

performanţelor artistice de către elevi; 

10. Atragerea şi motivarea elevilor pentru studierea disciplinelor artistice prin furnizarea unei oferte 

educaţionale curriculare în acord cu nevoile personale de instruire şi cu orizontul de aşteptare; 

11. Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale, a valorilor umane, a educaţiei interculturale  prin artă, 

ca dimensiune transversală la nivelul curriculumului (Muzică, Arte plastice şi decorative, Coregrafie, 

Arhitectură, Arta actorului etc.).  

 

2. ÎNCADRAREA CU  PERSONAL DIDACTIC 

 

                           

 

3. INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

 

Inspecţia de specialitate a urmărit atingerea unor standarde care să definească stilul didactic al profesorilor şi 

nivelul de pregătire al elevilor, formarea abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi 

profesional, dezvoltarea interesului pentru educaţia artistică şi emancipare permanentă printr-un învăţământ 

axat nu 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: 

Specialita

tea 

 

Cadre 

didacti

ce 

 

Personal didactic calificat 
 

Suplinit

ori 

necalifi

caţi 

 
 

Gr

. 

di

d. 

I 

 

Gr.di

d. 

II 

Defini

tiv 

Debuta

nţi 
R U 

Titul

ari 

Suplinit

ori 

calificaţ

i 

Pension

ari 

Asoci

ati 

 

Educaţie 

muzicală 

66   40 11 5 2 7 25 8 16 9 

 

Arte 

vizuale 

20   17 1 - 2  5 4 7 4 

 

Teatru 
6   4   1 1 1 1 3 1 

 

Coregrafi

e 

2      2     2 

 

Total 
94   61 12 5 7 8 31 13 26 16 
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- 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 transdisciplinare 

- utilizarea instrumentelor TIC în curriculumul şcolar 

- evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării 

- nivelul standardelor 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-  

- promovarea şi valorificarea diversităţii culturale, a valorilor umane, a patrimoniului local şi a educaţiei 

interculturale  prin artă. 

 

3.1. INSPECŢII EFECTUATE (situaţie statistică) 

 

N

r. 

cr

t. 

Tipul inspecţiei 
Unit

ăţi 

şcola

re 

 

Cadre 

didacti

ce 

 

Nr. de ore 

asistate 

Calificative 

acordate 

Note 

acordat

e 

Inspecţii de 

revenire 

1  

  

2 3 4 F

b 

B S N

s 

8 9 1

0 

Planifi

cat 

Reali

zat 

   

1. 

INSPECŢII 

GENERALE 

 

3 5     D 4 1   1 1 3 1 1 

 

2. 

 

INSPECŢII 

SPECIALE 

 

 

Gradu

l I 

1 2    4 4         

 

Gradu

l II 

2 2    4          

 

Defini

tiv 

3 11              

 

3. 

 

INSPECŢII 

       DE 

SPECIALIT

ATE 

 

Gradu

l I 

1               

 

Gradu

l II 

               

 

Defini

tiv 

3 11              

4. INSPECŢII 

TEMATICE 

 4 5    4 4      4   
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5.  

INSPECTO

R 

 4 14 3 3 8           

6.  

METODIŞT

I 

                

 

 

3.1.ANALIZA S.W.O.T.  A INSPECŢIEI ŞCOLARE  

 

Aspecte pozitive 

 

Aspecte negative Oportunităţi Ameninţări 

 asumarea responsabilităţii 

comune pentru dezvoltarea 

şi optimizarea educaţiei 

artistice; 

 încadrare mai bună, cu 

personal de specialitate 

calificat în 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 activităţle 

extracurriculare; 

 responsabilizarea elevilor 

interesaţi de  performanţa 

artistică prin cooptarea 

acestora în Orchestra de 

cameră ”Darclee” şi în 

Taraful Liceului de Artă; 

 Interferenţa formativului 

cu informativul în vederea 

accesibilizării procesului 

artistic de asimilare a 

conţinuturilor. 

 portofoliile profesorilor nu 

conţin documente 

decimologice 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 ce 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 învăţământ; 

 

 Conturarea unui 

proces de 

învăţământ artistic 

bazat pe sfera 

practică, aplicativă 

a experienţelor 

artistice; 

 Libertatea creativă 

a profesorului de 

instrument,educaţie 

muzicală sau 

educaţie plastică 

pusă în slujba unei 

educaţii centrate pe 

elev; 

 Prezentarea 

activităţii artistice a 

elevilorîn 

manifestări publice 

(concerte, expoziţii, 

concursuri, 

recitaluri, 

medalioane artistice 

etc.) 

 neglijarea 

fundamentului 

metodic, logic şi 

bine structurat 

care poate afecta 

calitatea actului de 

predare –învăţare; 

 

 

3.2.ASPECTE SEMNIFICATIVE ALE ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE 

 

a.   DIMENSIUNEA CONCEPTUALĂ  

Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi  Ameninţări 

 proiectarea activităţilor s-a 

realizat pe baza unei bune 

documentări metodice, 

conţinuturile au fost 

 întocmirea formalã a unor 

documente existente în 

mapa profesorului şi în 

 optimizarea 

manage-mentului 

informaţiei, prin 

realizarea unei baze 

 ignorarea în 

proiectare a 

particularităţilor 
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raportate la aptitudinile şi 

capacităţile elevilor, 

metodele şi strategiile fiind 

adaptate la nivelul claselor; 

 coerenţă reală între 

obiectivele programelor 

şcolare, competenţele 

specifice, conţinuturi şi 

resurse (la nivelul micro şi 

macroproiectării); 

 integrarea creativă a 

elementelor de noutate din 

lecţii în documentele de 

planificare, prin utilizarea 

unor variate mijloace 

auxiliare: fişe de audiţie, 

partituri, dicţionare, albume 

de artă; 

 interpretarea personală a 

programei curriculare; 

 strategiile didactice în acord 

cu obiectivele, resursele, 

conţinuturile ac-   realizarea 

portofoliilor tematice în care 

materialele ilustrative 

personalizate a reprezintat un 

suport important pentru 

exemplificarea 

conţinuturilor ştiinţifice din 

lecţii. 

mapa responsabilului de 

catedrã; 

 proiectarea activităţilor 

didactice fără evaluarea 

prealabilă a potenţialului 

artistic al elevilor din 

unităţile de învăţământ şi 

fără  elaborarea ofertelor 

privind activităţile 

artistice extracurriculare; 

 semnalarea unor confuzii 

între sarcinile de predare 

şi  evaluare;  

 lipsa reperelor 

bibliografice la 

majoritatea proiectelor 

didactice; 

 ignorarea 

particularităţilor claselor 

(în mediul rural); 

 abordarea unui 

schematism în realizarea 

proiectării didactice (la 

profesorii debutanţi); 

 elaborarea incompletă a 

portofoliilor profesorilor. 

 

 

de date care asigură 

accesul profesorilor 

la resursele 

bibliografice şi 

media, în vederea 

dezvoltării compe-

tenţelor privind 

proiectarea / 

organizarea 

activităţilor 

didactice; 

 asigurarea unor 

servicii de 

consultanţă / 

consiliere 

specializată, prin 

monito-rizare, 

evaluare şi 

furnizare a feed-

back-ului în dome-

niul didacticii 

disciplinelor 

artistice şi 

managementului; 

 facilitatea 

accesului 

profesorilor la 

programe naţionale 

şi internaţionale de 

formare continuă; 

claselor din mediul 

rural; 

 lipsa abilităţilor 

necesare armonizării 

documentelor 

curriculare (programă 

-planificare) la 

majoritatea 

profesorilor debutanţi. 

 

b. DIMENSIUNEA PRAGMATIC - ACŢIONALĂ 

Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi Ameninţări 

 stăpânirea limbajului ştiinţific 

de specialitate şi o dispoziţie 

permanentă spre creativitate, 

spre nou, în special la 

profesorii cu experienţă 

îndelungată la catedră 

plasarea elevilor, prin 

strategiile didactice active, în 

centrul activităţilor didactice; 

 redimensionarea metodelor 

didactice abordate în 

demersul didactic prin 

valorificarea observaţiilor 

anterioare (an şcolar, 

precedenta unitate de învăţare 

 ignorarea prevederilor 

noii programe 

curriculare de educaţie 

muzicală privind 

obligativitatea elevilor 

din învăţământul 

tradiţional de a studia un 

instrument muzical; 

 formularea confuză a 

legăturii dintre 

competenţele specifice 

(capacităţi de 

interpretare-receptare şi 

utilizare a elementelor de 

limbaj artistic ce 

 centralizarea 

ofertelor privind 

concursurile, 

festivalurile, 

concertele, 

recitalurile, 

medalioanele 

artistice, 

expoziţiile etc., 

oferă posibilitatea 

pregătirii loturilor 

de elevi în vederea 

participării la 

viitoarele 

 banalizarea 

concursurilor de Arte 

vizuale desfăşura-te 

la nivel local, prin 

lipsa unor 

regulamente şi criterii 

de jurizare unitare; 
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etc.) prin crearea unui cadru 

flexibil, cooperant de 

comunicare între profesori şi 

elevi; 

 centrarea demersului didactic 

pe obiective şi nu pe 

conţinuturi; 

 marcarea în manieră clasică a 

secvenţelor didactice, 

momentul aperceptiv 

reprezentând şocul care 

declanşază predarea; 

 

 

înlesnesc creativitatea, 

sensibilitatea, fantezia, 

imaginaţia) şi conţinutu-

rile activităţilor 

didactice; 

 sărăcia strategiilor 

didactice utilizate la 

clasă, lipsa unui sistem 

de monitorizare a 

progresului 

şcolar; 

 lipsa de interes privind 

valorifica-rea 

patrimoniului local în 

cadrul activităţilor de 

Educaţie artistică.  

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. 

 

c.  DIMENSIUNEA EVALUATIVĂ  

Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi Ameninţări 

 Implicarea elevilor în 

realizarea instrumentelor de 

evaluare;  

 diversificarea metodelor şi 

instrumentelor de evaluare; 

 cunoşterea principiilor de 

elaborare a unor teste de 

evaluare, tipurile de itemi şi 

structura subiectelor pentru 

examenele naţionale; 

 evaluarea elevilor a constituit 

un instrument eficace de  

determinare  a  progresului  

şcolar; 

 valorizarea răspunsurilor 

elevilor în sensul progresului; 

 cunoşterea principiilor de 

elaborare a unor teste de 

evaluare, tipurile de itemi şi 

structura subiectelor pentru 

examenele naţionale; 

 corelarea modalităţilor / 

probelor de evaluare propuse 

la clasă cu probele de evaluare 

şi criteriile de performanţă 

 evaluările iniţiale nu 

au fost analizate pentru 

a se putea valorifica 

concluziile în 

elaborarea 

documentelor de 

proiectare didactică; 

 metodele de evaluare 

alternative nu sunt 

generalizate în cele 

mai multe cazuri fiind 

folosite doar 

experimental; 

 baremele de notare 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 

 evaluarea calităţii 

ofertei 

educaţionale în 

învăţământul de 

masă şi în 

învăţământul 

vocaţional de Artă, 

a nivelului 

standardelor de 

performanţă atinse 

de elevi, în 

vederea 

participării la 

examenele 

naţionale, 

concursurile şi 

olimpiadele 

şcolare; 

 analiza rezultatelor 

obţinute la testele 

sumative pentru a 

fi valorificate în 

elaborarea 

planurilor de 

îmbunătăţire a 

 lipsa exerciţiului de 

formare a 

deprinderilor de 

evaluare/autoevaluare 

ale elevilor 

diminuează interesul 

acestora pentru 

activităţile didactice 

specifice educaţiei 

estetice. 
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precizate în standardele de 

pregătire profesională; 

 

 

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). 

activităţilor 

didactice. 

 

d.DIMENSIUNEA EDUCATIVĂ 

Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi  Ameninţări 

 înfiinţarea unor formaţii 

instrumentale (grupuri vocale 

şi corul Liceului de Artă); 

 organizarea unor activităţi 

extracurriculare atractive 

bazate pe colaborări 

interdisciplinare la nivelul 

învăţământului vocaţional de 

artă; 

 excursii de documentare şi 

orientare profesională cu 

elevii anilor terminali; 

 realizarea unei bănci de date 

privind potenţialul  artistic din 

unităţile şcolare cu prilejul 

desfăşurării unor concursuri 

judeţene / interjudeţene; 

 

 lipsa de preocupare a 

profesorilor de Educaţie 

muzicală pentru 

formarea viitorilor 

consumatori de artă, prin 

participarea la concerte 

spectacole, concursuri, 

recitaluri, vernisaje etc.  

 Slaba implicare  a 

profesorilor în 

promovarea ofertei 

educaţionale, la nivel 

judeţean 

 dezinteresul total al unor 

profesori atât din mediul 

urban, cât şi din mediul 

rural (navetişti) pentru 

organizarea activităţilor 

extraşcolare de educaţie 

estetică; 

  slaba implicare a 

profesorilor de muzică în 

organizarea de 

ansambluri corale 

 incapacitatea unor 

profesori din 

învăţământul de masă de 

a motiva elevii pentru 

manifestarea în public 

prin cântec sau prin 

culoare. 

 organizarea unor 

festivităţi de 

premiere a elevilor 

cu performanţe la 

concursurile 

naţionale şi 

internaţionale; 

organizarea de către 

Primria 

Municipiului Brăila 

si de către alte 

instituţii partenere, 

de activităţi, în care 

sunt implicaţi 

elevii-artişti; 

 valorificarea 

experienţelor 

pozitive 

(metodologii, 

indicatori, 

standarde, 

competenţe deja 

obţinute în 

domeniul educaţiei 

artistice) prin 

proiecte 

generalizate la 

nivelul sistemului; 

 

 subminarea autorităţii 

cadrelor de 

specialitate prin 

cooptarea în comisiile 

de jurizare a lucrărilor 

de arte vizuale şi a 

concursurilor de 

muzică, teatru, 

coregra-fie a unor 

evaluatori 

neprofesionişti (cadre 

didactice de alte 

specialităţi, sponsori 

şi reprezentanţi ai 

autorităţilor locale). 

 Lipsa de receptivitate 

la nivel ministerial, în 

ceea ce priveşte 

modificarea 

regulamentului 

învăţământului 

integrat de 

artă,pornind de la 

clasele primare, la 

profilul Arte plastice 

şi la profilul 

Coregrafie. 

 

4. .  ORGANIZAREA / MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII METODICE: 

Nr. 

crt. 

Nivel Modalităţi        Participare % 
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1. Catedră 

 

 

 

- lecţii demonstrative; 

- dezbateri; 

- audiţii muzicale; 

- proiecte de grup (expoziţii/concerte/medalioane 

artistice/recitaluri etc.); 

50% 

67% 

77% 

78% 

2. Judeţean - consfătuiri-ateliere de lucru; 

- cercuri metodice; 

- stagii de formare 

81% 

71% 

                     53% 

   

CERCURILE METODICE 

Cercurile şi comisiile metodice de Muzică, Arte vizuale, Teatru / Coregrafie şi-au diversificat ariile de 

competenţă şi de intervenţie, organizându-şi propriile grupuri de lucru pentru elaborarea unor documente 

specifice, a unor studii de caz, resurse didactice, programe şi proiecte educaţionale în sfera disciplinelor 

artistice, a dotării cu  mijloace şi materiale didactice sau de tipul mentoratului (portofolii pentru discipline 

opţionale, pentru evaluarea formativă a elevilor). 

Problematica cercurilor metodice nu atinge în suficientă măsură problemele sensibile ale disciplinelor 

artistice şi nu se concretizează în propuneri ameliorative care să inducă noi comportamente şi competenţe 

profesionale. Un alt punct slab manifestat cu o frecvenţă îngrijorătoare este derularea unor activităţi 

nediferenţiate în raport cu nevoile de formare ale profesorilor cu insuficientă experienţă didactică. Prezenţa 

relativ redusă a cadrelor didactice la activităţile cercurilor metodice şi la sesiunile de comunicări ştiinţifice 

oglindeşte interesul palid al  unor profesori din învăţământul de artă pentru activităţile metodice. 

 Sporirea performanţelor profesionale ale personalului didactic prin programe de formare continuă a fost unul 

dintre obiectivele principale ale inspectoratului şcolar. În circumstanţele schimbării paradigmei  

instrucţionale pe toate palierele  învăţământului românesc, formarea continuă a devenit un imperativ 

instituţional şi individual, motivat prin redefinirea conceptului de „educaţie” ca autoperfecţionare pe toată 

durata carierei de profesor. Integrarea în sistemul de formare profesională deschisă a vizat profesionalizarea 

carierei didactice, dezvoltarea performanţelor proprii şi participarea activă, atât la reforma de sistem, cât şi  

la reforma curriculară a disciplinelor artistice. 

       

5. REZULTATELE ELEVILOR LA OLIMPIADELE ŞCOLARE: 

ETAPA NAŢIONALĂ 

ARTA ACTORULUI  

 Olimpiada Naţională de Artă Teatrală, secţiunea  Interpretare individuală, IAŞI 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

   Clasa     Secţiunea  Clasa profesor         Premiul/ 

Menţiune 

1. TARUS SIMONA XII INDIVIDUAL ZANE JARCU III 

2. RADU IONUT XII INDIVIDUAL ZANE JARCU III 

3. RAHAIANU 

ANDREEA 

XI INDIVIDUAL ANTONESCU MENTIUNE 

 Olimpiada Naţională de Arta Actorului, secţiunea: trupe de teatru, Brăila 

Nr. 

crt. 

Numele şi  

trupei 

  

Clasa 

Spectacolul Regia     

Secţiunea 

 Clasa 

profesor 

      

Premiul 

1.        

 

 Olimpiada Naţională de Arte vizuale Arhitectură şi Istoria artei - Liceul de Artă “H. Darclee” 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

      

Clasa 

         Specialitatea     Clasa profesor        

Premii/Menţiuni    

1.      



                                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                                              DOMENIUL FUNCŢIONAL  CURRICULUM  ŞI ACTIVITATE  EXTRAŞCOLARĂ 

                                                               

____________________________________________________________________________________ 
 

211 
 

 

6.  REZULTATELE ELEVILOR LA CONCURSURILE NAŢIONALE 

MUZICĂ 

 

PREMII - ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

TABEL NOMINAL CU   ELEVII CALIFICAŢI LA ETAPA NAŢIONALA  A  OLIMPIADEI  DE  

INTERPRETARE VOCAL-INSTRUMENTALĂ  CLASELE  IX – XII  

TIMIŞOARA 27-30  APRILIE  2017 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE  ŞI  

PRENUMELE 

ELEVULUI 

DISCIPLINA Cl. PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

MEDIA PREMIUL 

1. OPREA  MARTA CANTO-

MUZICĂ 

TRADIŢIONALĂ 

ROMÂNEASCĂ 

XII TOMA  

ADRIANA 

10 (zece) I 

2. STAMATE ANA-

MĂLINA 

CANTO-CLASIC XI CERASELA 

OMOCEA 

10 (zece) I 

3. ANDREI  VLAD-

GABRIEL 

VIOLĂ XI POPESCU 

IOAN 

9,90 

(nouă 

90%) 

I 

4. DRĂGĂNESCU  

MARCUS -COSMIN 

CANTO-CLASIC XI CERASELA 

OMOCEA 

9,80 

(nouă 

80%) 

I 

5. ELISEI  COSMIN CORN XII ŢIGĂNUŞI  

VICTOR 

9,70 

(nouă 

70%) 

I 

6. BELCIUGAN  

ANDREEA 

CANTO-CLASIC XI CHIRIŢĂ 

LILIANA 

9,70 

(nouă 

70%) 

I 

 

7. PREMII LA CONCURSURI NAŢIONALE 

 

MUZICA 

 

PROF.COJOCARU IOSIF 

Trandafir Ionuţ - clasa a V-a - Premiul II - Concursul de Interpretare Muzicală ”IANNIS XENAKIS” - 

Braila; 

Vişan Roberto Valeriu - clasa a VII-a - Menţiune - Concursul de Interpretare Muzicală ”IANNIS 

XENAKIS” - Braila. 

PROF. PETRESCU MIRCEA 

           

 Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală "Dimitrie Cuclin", Galaţi, decembrie 2016 (Bădaşcu 

Maria, clasa a IV-a, premiul I), 

 Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală "Margareta Sterian", februarie 2017, Buzău (Bădaşcu 

Maria, premiul III),  

Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală Faza pe Şcoală, februarie 2017 (Bădaşcu Maria, 

premiul I, 99 de puncte),  
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Fază Regională, martie 2017, Slobozia (Badascu Maria, premiul II, 96 de puncte),  

Concursul de Interpretare a Muzicii Româneşti pentru pian, organizat de Colegiul Naţional "Dinu Lipatti", 

martie 2017, Bucureşti (Dragoş Damian, clasa a III-a, premiul II, Bădaşcu Maria, premiul II),  

Concursul Regional de Interpretare Instrumentală "Ionel Perlea", aprilie 2017, Slobozia (Dragoş Damian, 

premiul II, Bădaşcu Maria, premiul II),  

Concursul Regional "Ianis Xenakis", mai 2017, Brăila (Dragoş Damian, premiul III, Bădaşcu Maria, 

premiul II, Prister Victor, clasa a VIII-a, premiul III, Tudorache Sabin, clasa a VIII-a, menţiune),  

Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală "George Georgescu", mai 2017, Tulcea (Bădaşcu Maria, 

menţiune). 

 

 

CONCURSUL  NAŢIONAL DE  INTERPRETARE 

“DIMITRIE  CUCLIN”  EDIŢIA a XV-a 

GALAŢI    DECEMBRIE 2016 

 

Nr. 

crt. 

        NUMELE  ŞI  

PRENUMELE ELEVULUI 

DISCIPLINA Cl. PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

PREMIUL 

1. TUDOR G. BOGDAN- 

SEBASTIAN 

VIOARĂ II IOAN  POPESCU I 

2. NISTOR ANDREI-RADU VIOARĂ IV IOAN  POPESCU I 

 

 

3. 

 

 

 

ANDREI  VLAD GABRIEL 

PAVEL CERASELLA 

MARIA 

GIURGEA  LORINA 

IULIANA 

MUZICA  DE 

CAMERĂ- 

TRIO 

VIOLĂ  

VIOLĂ 

PIAN 

 

 

 

XI 

XII 

XI 

 

 

IOAN  POPESCU 

 

 

II 

4. COMAN   MANSUR-MIHAI VIOARĂ IV FLORIN  PĂUN III 

 

 

TABEL NOMINAL CU  REZULTATELE  ELEVILOR  OBŢINUTE   LA  ETAPA I –   (PE 

ŞCOALĂ)  A  OLIMPIADEI  DE  INTERPRETARE  INSTRUMENTALĂ  CLASELE  III – VIII  

10  MARTIEIE  2017 

 

Nr. 

crt. 

        NUMELE  ŞI  

PRENUMELE 

ELEVULUI 

DISCIPLINA Cl. PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

MEDIA PREMIUL 

1. NISTOR ANDREI- 

RADU  

VIOLĂ V POPESCU  IOAN 9,90 I 

2. IVANOV  ANDREI-

EDUARD 

CHITARĂ VIII ŞERBAN 

MARIUS 

9,70 I 

3. COMAN MANSUR 

MIHAI 

VIOARĂ IV PĂUN FLORIN 9,70 I 

4. ANTOHI  IULIA-

MĂDĂLINA 

VIOLĂ VIII POPESCU 

AURORA 

9,00 III 
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TABEL NOMINAL CU  REZULTATELE  ELEVILOR OBŢINUTE   LA  ETAPA I –   (PE 

ŞCOALĂ)  A  OLIMPIADEI  DE  INTERPRETARE VOCAL-INSTRUMENTALĂ   

CLASELE  IX – XII   30  MARTIE  2017 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE  ŞI  

PRENUMELE 

ELEVULUI 

DISCIPLINA Cl. PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

MEDIA PREMIUL 

1. ANDREI  VLAD-

GABRIEL 

VIOLĂ XI POPESCU 

IOAN 

9,90 (nouă 

90%) 

I 

2. PAVEL CERASELLA-

MARIA 

VIOLĂ XII POPESCU 

AURORA 

9,60 (nouă 

60%) 

II 

3. GHEORGHE  

VALENTIN 

CHITARĂ IX ŞIPOŞ  

TEODOR 

    8,50   (opt 

50%) 

Menţiune 

 

 

TABEL NOMINAL CU   ELEVII  PARTICIPANŢI  LA  ETAPA  ZONALĂ 

A  OLIMPIADEI  DE  INTERPRETARE  INSTRUMENTALĂ  CLASELE  III - VIII 

SLOBOZIA 24 -26 MARTIE  2017 

 

Nr. 

crt. 

        NUMELE  ŞI  

PRENUMELE 

ELEVULUI 

DISCIPLINA Cl. PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

MEDIA PREMIUL 

1. NISTOR ANDREI 

RADU 

VIOALA V POPESCU  IOAN 9,70 I 

2. IVANOV  ANDREI CHITARĂ VIII ŞERBAN MARIUS 9,60 II 

3 COMAN   MANSUR-

MIHAI 

VIOARĂ IV FLORIN  PĂUN 8,50 Menţiune 

 

 

OLIMPIADA  NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ 

CLASELE III-VIII 

ETAPA  NAŢONIONALĂ – ARAD 24-26  APRILIE 2017 

 

Nr. 

crt. 

        NUMELE  ŞI  

PRENUMELE 

ELEVULUI 

DISCIPLINA Cl. PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

MEDIA PREMIUL 

1. NISTOR ANDREI 

RADU 

VIOALA V POPESCU  IOAN 8,90 MENŢIUNE 
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TABEL NOMINAL CU   ELEVII  PARTICIPANŢI  LA  ETAPA  NAŢIONALĂ 

A  OLIMPIADEI  DE  INTERPRETARE  INSTRUMENTALĂ  CLASELE  IX - XII 

TIMIŞOARA 27 -30  APRILIE 2017 

 

Nr. 

crt. 

        NUMELE  ŞI  

PRENUMELE 

ELEVULUI 

DISCIPLINA Cl. PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

MEDIA PREMIUL 

1. ANDREI  VLAD 

GABRIEL 

VIOALA XI POPESCU  IOAN 8,00 - 

 

CONCURSUL  ZONAL DE  INTERPRETARE 

“IANNIS XENAKIS”  EDIŢIA  I    BRĂILA     5  MAI  2017 

 

Nr. 

crt. 

        NUMELE  ŞI  

PRENUMELE ELEVULUI 

DISCIPLINA  Cl.          PROFESOR 

        

ÎNDRUMĂTOR 

PREMIUL  

1. MINEA DENISA ELENA VIOARĂ II FILIP IONEL I 

2. TUDOR BOGDAN 

SEBASTIAN 

VIOARĂ II POPESCU  IOAN I 

3. NISTOR ANDREI RADU VIOLĂ V POPESCU  IOAN I 

4. ANDREI  VLAD GABRIEL VIOLĂ XI POPESCU  IOAN I 

5. IVANOV  ANDREI CHITARĂ VIII ŞERBAN MARIUS I 

6. GHEORGHE  VALENTIN CHITARĂ IX ŞIPOŞ  TEODOR I 

7. LEMNARU LARISA 

MIHAELA 

VIOARĂ II FILIP IONEL II 

8. TRANDAFIR  IONUŢ VIOARĂ V COJOCARU IOSIF II 

9. TECHIU CĂTĂLIN 

ANDREI 

CHITARĂ XII ŞERBAN MARIUS II 

10. HOLBAN GEORGE CHITARĂ IX ŞERBAN MARIUS II 

11. RĂILEANU ALEXANDRA CHITARĂ VI ŞERBAN MARIUS III 

12. ŢOPEA JESSICA CHITARĂ VIII NEDELCU 

MĂDĂLIN 

III 

13. COMAN   MANSUR-MIHAI VIOARĂ IV FLORIN  PĂUN MENŢIUNE 

14. VIŞAN ROBERTO 

VALERIU 

VIOARĂ VII COJOCARU IOSIF MENŢIUNE 

15 PUIA PATRICIA CHITARĂ VII ŞERBAN MARIUS MENŢIUNE 

16 PRUSAC CRISTINA 

LAVINIA 

CHITARĂ VI NEDELCU 

MĂDĂLIN 

MENŢIUNE 

 

 

CONCURSUL  REGIONAL DE  INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ 

“IONEL  PERLEA”    EDIŢIA  a X -a 

SLOBOZIA     12 - 14  MAI 2017 

Nr. 

crt. 

        NUMELE  ŞI  

PRENUMELE 

ELEVULUI 

DISCIPLINA  

Cl. 

         PROFESOR 

        

ÎNDRUMĂTOR 

PUNCTAJ 

 

PREMIUL  

1. NISTOR ANDREI RADU VIOLĂ V IOAN  POPESCU    100 I 
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2. TUDOR BOGDAN-

SEBASTIAN 

VIOARĂ II IOAN  POPESCU    94 II 

 

 

CONCURSUL  INTERNAŢIONAL  DE  INTERPRETARE 

“GEORGE GEORGESCU”  EDIŢIA a XXV-a 

TULCEA  18 -21  MAI 2017 

 

Nr. 

crt. 

        NUMELE  ŞI  

PRENUMELE 

ELEVULUI 

DISCIPLINA  Cl.          

PROFESOR 

        

ÎNDRUMĂTOR 

PUNCTAJ 

 

PREMIUL  

1. NISTOR ANDREI 

RADU  

VIOLĂ V POPESCU  

IOAN 

98 I 

2. IVANOV  ANDREI CHITARĂ VIII ŞERBAN 

MARIUS 

98 I 

3. ANDREI  VLAD 

GABRIEL 

VIOLĂ XI POPESCU  

IOAN 

96 II 

 

CONCURSUL  INTERJUDEŢEAN  DE  MUZICĂ DE CAMERĂ  

ŞI SECŢIUNEA SOLIŞTI INSTRUMENTIŞTI-CHITARĂ 

“NOELIA  PRISECARIU”  EDIŢIA   aVII -a 

FOCSANI     IUNIE  2017 

 

Nr. 

crt. 

        NUMELE  ŞI  

PRENUMELE ELEVULUI 

DISCIPLINA  Cl.          PROFESOR 

        

ÎNDRUMĂTOR 

PREMIUL  

 

 

 

1. 

ANDREI  VLAD GABRIEL 

GIURGEA  LORINA 

IULIANA 

MUZICA  DE 

CAMERĂ 

DUET : 

VIOLĂ 

PIAN 

 

XI 

XI 

 

IOAN  POPESCU 

 

I 

 

2. 
IVANOV  ANDREI CHITARĂ VIII ŞERBAN MARIUS I 

 

 

ARTA ACTORULUI 

Concursul national” St. M. Braila”- noiembrie 2016 
 Clasa a 11-a -Leonte Dorian -Locul II 

 Clasa a 12-a-Pioara Bianca Ioana- locul II 

La sectiunea trupe - LOCUL III cu spectacolul "Profesorul..."..Profesori Jarcu Zane si Antonescu Gheorghe 

Concursul national "Margareta Sterian" Buzau 

 Etapa pe scoala  

 Clasa a 9-a 

-Craciun Denisa - premiul 2  

-Orheanu Mirela - premiul 1  

 Clasa a 10-a-Visan Denisa -Mentiune  
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 Clasa a 11-a- Leonte Dorian - Calificat - Premiul Special -  Moraru Andrei -Premiul 3  

 Clasa a 12-a -Pioara Bianca Ioana- obtine " Premiul special - Tarus Simona Ionelia -Premiul I  

COREGRAFIE 

Concursul national de dans sportiv si modern “Cupa Stelutele Dunarii”, editia a IX a – etapa pe 

scoala  

Clasa a 5-a  
Elevi participanti si calificati pentru etapa finala: Budur Binca, Iconaru Lavinia, Ciobanu Bianca, Coada 

Andreea, Ichim Alina 

 

Concursul national de dans sportiv si modern “Cupa Stelutele Dunarii”, editia a IX a – etapa finala – 

Decembrie 2017 

 

Budur Bianca, Ciobanu Bianca, Coada Andreea, Ichim Alina, Iconaru Lavinia - grup 10-12 ani, sectiunea 

dans modern, locul 1 

Coada Andreea, Iconaru Lavinia - duet 10-12 ani, sectiunea dans contemporan, locul 1 

Ciobanu Bianca – solo 10-12 ani, sectiunea dans contemporan, locul 2 

Budur Bianca, solo 10-12 ani, dans contemporan, locul 1 

Budur Bianca, solo 10-12 ani, dans de caracter,  locul 1 

Budur Bianca, solo 10-12 ani, dans clasic,  locul 1 

 

Concursul Regional cu Participare Nationala  “Primava Artelor”  Editia XIX Bacau mai 2017 

 

Premiul 3 – Ansamblu Quartet – Dans Contemporan (Budur Bianca, Ciobanu Bianca, Coada Andreea, 

Iconaru Lavinia) 

Premiul 3 – Duet – Dans Contemporan (Coada Andreea, Iconaru Lavinia) 

Premiul 2 – Duet – Dans Contemporan (Budur Bianca , Ciobanu Bianca) 

Certificat pentru Vancliffen International Ballet Competition 14th edition  

 

Festivalul International de dans “ATTITUDE BALLET” Bacau 10 iunie 2017 

 

Ciobanu Bianca – Mentiune – dans contemporan – punctaj 8.50 

Coada Andreea – Mentiune -  dans contemporan – punctaj 8.50 

Budur Bianca – Mentiune – dans contemporan – punctaj 8.60 

Budur Bianca – Mentiune – dans de caracter – punctaj 8.90 

Iconaru Lavinia – Locul 2 – dans de caracter – punctaj 9.50 

 

ARTE VIZUALE 

 

 CONCURSUL NAŢIONAL DE GRAFICĂ  „GHEORGHE NAUM” EDIŢIA a XXII -a 2016  

 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

PREMI

UL 

SECTIUN

EA 
PROF.COORD ORAS/JUDET 

1. IONUT 

VALENTIN 

BULGARU 

II GRAFICA VOLCU 

ELISABETA 

LICEUL DE ARTA 

„H.DARCLEE”BRAILA 

2. COMAN 

CATALIN 

MENT  

I 

PICTURA IOANID 

MARILENA 

LICEUL DE ARTA 

„H.DARCLEE”BRAILA 
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3. HILOHI 

ISABELA 

II ARTE 

DECORA

TIVE 

DOBRE  

ANA MARIA 

LICEUL DE ARTA 

„H.DARCLEE”BRAILA 

4. HINCU ANE 

MARIE 

III ARTE 

DECORA

TIVE 

IANCU RALUCA LICEUL DE ARTA 

„H.DARCLEE”BRAILA 

5. DECU ELENA  MENT  

I 

ARTE 

DECORA

TIVE 

CONON CORNELIA LICEUL DE ARTA 

„H.DARCLEE”BRAILA 

6. OANA 

PETRICA 

I FOTO CONON CORNELIA LICEUL DE ARTA 

„H.DARCLEE”BRAILA 

7. ARSENIE 

ANDREEA 

II FOTO CONON CORNELIA LICEUL DE ARTA 

„H.DARCLEE”BRAILA 

8. DUMITRAS 

CARMEN 

III ARHIT MANOLE 

CONSTANTIN 

LICEUL DE ARTA 

„H.DARCLEE”BRAILA 

9. CONDRUT 

MARIA 

EVELINA 

MENT ARHIT MANOLE 

CONSTANTIN 

LICEUL DE ARTA 

„H.DARCLEE”BRAILA 

 

 Concursul Naţional de Arte Plastice”Omagiu-Ştefan Luchian” - Premiul II- elevul Epure Gabriel-XIIB –

prof.Ioanid Marilena; elevul Ionescu Diego-VB- prof Dobre Ana-Maria. Premiul II- eleva Tudor Gabriela-

XB-prof Nela Constantinescu, Premiul II-elevul Ionescu Diego-VB, prof Dobre Ana-Maria, Premiul II- 

elevul Hurmuzache Cristian-VB-prof Dobre Ana-Maria, Premiul III-Spînu Raluca- XIB-prof.Volcu 

Elisabeta, Hurmuzache Cristian-VB-prof Dobre Ana-Maria; Menţiuni: Istrate Ioana-VB-prof Dobre Ana-

Maria, Orăşanu Cosmin-XIIB-prof.Conon Cornelia, Olteanu Anamaria- VIB-prof Nela Constantinescu 

 

 CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE-„OMAGIU”-ŞTEFAN LUCHIAN EDIŢIA A 

X-A BOTOŞANI, 1FEBRUARIE 2017 

LICEUL DE ARTE ”HARICLEA DARCLEE” 

Nr.c

rt 

Nume/prenume elev/ă Şcoala/Liceul Clasa Prof. Îndrumător Premiul/ 

secţia 

1. Olteanu Ana-Maria Lic. De Arte 

“Hariclea 

Darclee” 

aVI-aB Prof.Nela 

Constantinescu 

Menţiune  

2. Orăşanu Cosmin Lic. De Arte 

“Hariclea 

Darclee” 

aXII-aB Prof.Conon 

Cornelia 

Menţiune 

3. Istrate Ioana Lic. De Arte 

“Hariclea 

Darclee” 

aV-aB Prof.Dobre Ana-

Maria 

Menţiune 

4. Epure Gabriel Lic. De Arte 

“Hariclea 

Darclee” 

aXII-aB Prof. Ioanid 

Marilena 

Premiul II 

5. Ionescu Diego Lic. De Arte 

“Hariclea 

Darclee” 

aV-aB Prof.Dobre Ana-

Maria 

Premiul II 
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6. Spînu Raluca Lic. De Arte 

“Hariclea 

Darclee” 

aXI-aB Prof.Conon 

Cornelia 

Premiul III 

 

7. Hurmuzache Cristian Lic. De Arte 

“Hariclea 

Darclee” 

aV-aB Prof.Dobre Ana-

Maria 

     Premiul  

III 

 

 Concursul Internaţional de Fantezie şi îndemânare „Culorile Toamnei” -Premiul I-Tudor Andreea, cls  

aXa B, prof. Ioanid Marilena, Dulgheru Andreea-clasa pregătitoare- prof. Dobre Ana-Maria/Înv.Liliana 

Mateescu. Premiul II-Peltea Andra-prof. Volcu Elisabeta, Fătu Larisa –Vb-prof.Dobre Ana-Maria, Scolnicu 

Lidia-VB-prof. Dobre Ana-Maria, Iordache Ana-Cristina-VIIB-prof Nela Constantinescu. Premiul III-

Gherghina Maria-IB-prof. Dobre Ana-Maria/Înv. Mihaela Dincă, Olteanu Anamaria-VIB-prof Nela 

Constantinescu 

 

 Concursul Naţional de Pictură-“Al. Ciucurencu”: Menţiuni: Radu Andreea-XB-prof Ioanid Marilena, 

Coman Cătălin-XIIB-prof Ioanid Marilena 

 

 Concursul Naţional de Arte Plastice “Camil Ressu”: Premiul II: Coman Cătălin-XIIB-prof Dobre Ana-

Maria. Premiul III: Tudor Andreea –XB- prof Elisabeta Volcu 

 

TABEL NOMINAL CU ELEVII  PREMIANŢI LA CONCURSUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ”ION 

GÂŢĂ” –IN MEMORIAM/ BRĂILA-2017 ÎNSCRIS ÎN C.A.E.J., LA POZIŢIA 30  

LICEUL DE ARTE ”HARICLEA DARCLEE” 

 

Nr.c

rt 

Nume/prenume elev/ă Şcoala/Liceul Clasa Prof. Îndrumător Premiul/ 

secţia 

1. Tudose Miruna Mara Lic. De Arte 

“Hariclea 

Darclee” 

IB Înv.Mihaela 

Dincă/ 

Prof.Dobre Ana-

Maria 

     II Pictură 

2. Neguleasa Mario Lic. De Arte 

“Hariclea 

Darclee” 

IB Înv.Mihaela 

Dincă/ 

Prof.Dobre Ana-

Maria 

     III Pictură 

3. Mustaţă Răzvan Lic. De Arte 

“Hariclea 

Darclee” 

IB Înv.Mihaela 

Dincă/ 

Prof.Dobre Ana-

Maria 

Menţiune 

Pictură 

4. Ionescu Diana Lic. De Arte 

“Hariclea 

Darclee” 

IB Înv.Mihaela 

Dincă/ 

Prof.Dobre Ana-

Maria 

     I 

Desen 

 

 Concursul Naţional de creaţii literare şi plastice    “Primăvara-Culoare şi cuvânt”, ediţia a Va, 

aprilie 2017. 

Premiul I-eleva Dănăilă Ana, clasa a-Ia B/ prof Dobre Ana-Maria şi Dincă Mihaela, Premiul II-elevul 

Andrei Tudor, clasa a-Ia B/ prof Dobre Ana-Maria şi Dincă, Premiul III-eleva Gologan Teodora Maria, 

clasa pregătitoare, prof Dobre Ana-Maria şi Mateescu Liliana, Premiul III-elevul Taraş Florian Leonard, 



                                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                                              DOMENIUL FUNCŢIONAL  CURRICULUM  ŞI ACTIVITATE  EXTRAŞCOLARĂ 

                                                               

____________________________________________________________________________________ 
 

219 
 

clasa pregătitoare, prof Dobre Ana-Maria şi Mateescu Liliana, Premiul III-eleva Sidorof Colceag Arianna, 

clasa pregătitoare, prof Dobre Ana-Maria şi Mateescu Liliana. 

    Concursul Naţional de Artă Fotografică”Trasee în alb-negru şi color”Clubul copiilor”Spiru 

Haret”, Bârlad. Premiul II-elevul Răcoreanu Ionuţ, clasa a XIIC, prof. Terente Luciana, Premiul II-eleva 

Danilov Ana-Georgiana,clasa a XI B, prof. Volcu Elisabeta şi Dobre Ana-Maria, Premiul III-eleva 

Gheorghe Alexandra,clasa a XI B, prof. Volcu Elisabeta şi Dobre Ana-Maria, Menţiune- eleva Gheorghe 

Alexandra, clasa a XI B, prof. Volcu Elisabeta şi Dobre Ana-Maria. 

    Concursul Naţional de “Constantin Găvenea”. Premiul II-eleva Paraskivescu Emanuela Karin, 

clasa a IX B, prof. Cornelia Conon, Premiul III-eleva Panţuru Andreea Oana, clasa a XI B, prof. Cornelia 

Conon. 

    Concursul Internaţional “Culorile-Lumina Sufletului”din proiectul Educaţional “Teologia în 

Contemporaneitate”. Premiul I-eleva  Iordache Ana –Cristina, clasa a VII B, prof. Nela Constantinescu, 

Premiul I-eleva  Enache Denisa, prof. Ioanid Marilena, Premiul II-elevul Radu Alexandru clasa a VII B, 

prof. Nela Constantinescu,  Premiul III-eleva Ioniţă Alexandra, clasa a XI B, prof. Iancu Raluca, Premiul 

III-eleva Hîncu Anne-Maria Dorina, , clasa a XI B, prof. Iancu Raluca, Premiul III-eleva Olteanu 

Anamaria, clasa a VI B, prof. Nela Constantinescu, Premiul III-eleva Ştefan Alexandra, clasa a XI B, prof. 

Dobre Ana-Maria, Menţiune-eleva Budaş Andreea, clasa a XI B, prof. Iancu Raluca. 

 Concursul Festivalul ”Romul Ladea”, Mai 2017. Menţiune- eleva Rusea Cosmina, clasa a X B, prof. 

Ioanid Marilena. Diplome de participare-16 elevi. Profesori coordonatori : Mânzu Mădălina, Ioanid 

Marilena, Dobre Ana –Maria, Iancu Raluca, Manole Constantin, Conon Cornelia 

 Concursul Naţional de Creaţie Artistică-2017/ La Biennale „Victor Brauner”- doar diplome de 

participare/ profesori: Cărstiuc Sorinel, Dobre Ana-Maria, Ioanid Marilena, Conon Cornelia. 

 Concursul „ Mascota SNAC ”-etapa judeţeană. Premiul I-Echipă de elevi conduşi de doamna profesor 

Terente Luciana şi Veronica Picuş. Premiul II- Echipă de elevi conduşi de doamna profesor Conon 

Cornelia, Dobre Ana-Maria. 

        Concursul Naţional „Lecţii cu Nichita”-ediţia a VII a, Secţiunea desen. Premiul III: eleva Tudor 

Andreea –XB- prof Elisabeta Volcu 

 Concursul Naţional cu participare internaţională „Frumuseţea Satului Românesc văzut prin ochii 

copiilor”, ediţia 2016-2017. Premiul Special-eleva Tudor Gabriela, clasa a X B, prof. Volcu Elisabeta. 

 Concursul judeţean „Pledoarie pentru lectură”, ediţia I-a,Iunie 2017, Brăila. Premiul I-eleva Tudor 

Gabriela, clasa a X-a B, prof. Mânzu Mădălina. 

 Concursul Naţional de desen şi pictură „Ilie Mărineanu”ediţia a X-a, Martie 2017. Premiul I-eleva 

Radu Andreea, clasa a X B, prof. Ioanid Marilena, Premiul II-eleva Tudor Gabriela, clasa a X-a B, prof. 

Ioanid Marilena, Premiul III:  eleva  Gavrilă Bianca, clasa aX-a C, prof. Ioanid Marilena. 

 Eleva Tudor Andreea Gabriela, clasa a XaB a obţinut bursa Start pentru arte plastice. 

Este apreciabilă strădania unor profesori din învăţământul tradiţional de a instrui elevi în vederea organizării 

şi participării la concursurile de folclor, tradiţii şi obiceiuri populare: 

 Festivalul interjudeţean de tradiţii şi obiceiuri ”LA PORŢILE DORULUI”- Gemenele 

 Festivalul judeţean ”CÂNTECE VECHI, VOCI TINERE” – Viziru 

 Festivalul judeţean ”MUGURII BĂRĂGANULUI” – CIOCILE 

 Festivalul judeţean ”VOCILE COPILĂRIEI” – Şcoala ”Al.I. Cuza” 

CONCURSUL  judeţean ”Vreau sa fiu o stea” – Şcoala Gimnaziala Chiscani 

 

 

DISCIPLINE TEHNICE 

 

I. OBIECTIVELE SPECIFICE: 

 Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii; 
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 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 2017 - 2018; 

 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 certificare a calificării 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 şi contracte cu agenţi economici pentru desfăşurarea instruirii 

practice, insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi de către părinţii acestora a tendinţelor de pe 
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piaţa muncii se reflectă asupra opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în continuare mai 

solicitate, în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul profesional şi tehnic, chiar dacă cererea de 

locuri de muncă în domeniu depăşeşte cu mult oferta actuală. 

Pe de altă parte situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului 

acestora faţa de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum şi al celorlalte mijloace 

necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) reprezintă, de asemenea, o 

ameninţare pentru nerealizarea planului de şcolarizare propus pentru învăţământul profesional şi tehnic, chiar 

dacă elevii din învăţământul profesional primesc o bursă profesională în cuantum de 200 lei/ lună. 

În unele unităţi şcolare situate în zone defavorizate, din cartiere mărginaşe, se întâmpină probleme deosebite 

în iniţierea şi mentinerea legăturii cu comunitatea, fiind necesară intensificarea eforturilor făcute de şcoala 

pentru a-şi sprijini elevii în continuarea studiilor. 

Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi 

a noilor tehnologii la toate nivelurile învăţământului preuniversitar. Sprijinul M.E.N. acordat unităţilor şcolare 

în sensul predării-învăţării asistate de calculator reprezintă indiscutabil un punct forte în această direcţie. În 

plus, posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj 

suplimentar.  

 

III. 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 şi 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. 

 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 
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       - 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 

 Întocmirea corectă a planificărilor 

calendaristice 

 Parcurgerea de stagii de formare pe 

probleme care vizează aplicarea 

metodelor centrate pe elev; 

 Neatingerea standardelor 

educaţionale de către un număr 

apreciabil de elevi 

 Neadaptarea planificărilor 

anuale, semestriale la 

specificul claselor de elevi, în 

scopul unei abordări 

diferenţiate - aspect general; 

 Slaba valorificare a 

rezultatelor iniţiale, continue şi 

sumative, lipsa unor planuri de 

măsuri şi a unor strategii 

ameliorative - general 

 Insuficienta pregătire a 

cadrelor didactice în aplicarea 

corectă, echilibrată a 

metodelor activ participative; 

 Tema pentru acasă nu este o 

modalitate curentă de lucru la 

clasă; 

 Metodele folosite de profesorii 

asistaţi sunt preponderent 

expozitive, modul de lucru este 

frontal, mijloacele didactice 

sărace 

 Transmiterea conţinuturilor se 

realizează preponderent prin 

dictare 

 Unii elevi nu au deprinderi de 

citit/scris cursiv 

 Sarcinile de lucru nu 

stimulează creativitatea 

gândirii, dezvoltarea atenţiei  

 Utilizarea insuficientă a 

materialelor  didactice, 

chiar şi în cadrul unităţilor 

şcolare care dispun de 

dotări; 

 Nu se lucrează cu 

manualul, sau cu alte 

mijloace de documentare 

individuală; 

 Lipsa manualelor de 

specialitate pentru liceu şi 

învăţământul 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 

 Număr redus de elevi 

prezenţi la examenele de 

certificare a 

competenţelor 

profesionale nivel 4 

 un număr mare de elevi 

au rămas corigenţi şi nu 

au putut participa la 

examenul de certificare 

a competenţelor 
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 Temele proiectelor au respectat standardele 

de pregătire profesională, variind de la un 

an la altul 

 Probele practice pentru examenul de 

certificare a competenţelor profesionale de 

nivel 3 au fost descărcate de pe site-ul MEN 

 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. 

comparativ cu numărul 

estimat 

profesionale nivel 4, 

sesiunea iunie  

 

4. Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale 

Brăila a organizat faza naţională a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii” – Domeniul: 

Industrie textilă şi pielărie. 

La nivel naţional judeţul Brăila a obţinut Premiul I, pe domeniul Electronică automatizări, clasa a XII a, prin 

elevul VASILE ANDREI GABRIEL de la Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Brăila. 

 

                                                                                                                           

DISCIPLINA: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

III. 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 

 

IV. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

RAPORT PRIVIND NUMĂRUL NORMELOR ŞI CADRELOR DIDACTICE 

PRECONIZATE LA NIVELUL JUDEŢULUI PENTRU ANUL ŞCOLAR  2016-2017 
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Numărul normelor didactice 

de EFS la nivelul judeţului 

Numărul cadrelor 

didactice titulare 

Numărul cadrelor 

didactice 

suplinitoare 

Numărul 

antrenorilor 

(valabil pentru CSS) 

Învăţământ de masă 190 132 40  

CSS-

uri

  

6,67    

Şcoli şi licee sportive 36,50 27 2  

Palate şi cluburi ale 

elevilor 

3,5 2 3  

TOTAL 236,67 161 45  

 

V. ACTIVITĂŢI METODICE 

III.1. Consfătuirea judeţeană a profesorilor de educaţie fizică şi sport 

   Data : 12 septembrie 2016 

     Ordinea de zi: 

1. Raportul inspectorului de specialitate privind activitatea desfăşurată în anul şcolar 2015 -2016: 

- 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 2016 - 2017. 

3. Reglementarea organizării şi desfăşurării etapelor judeţene, zonale şi finale din cadrul O.G., O.N.S.Ş. şi 

C.N.S.(LPS şi CSS) pentru anul competiţional 2016 -2017. 

4. Informarea cu privire la modalitatea de constituire a Consiliului Consultativ şi selecţia  metodistilor. 

 5.Alegeri. 

          -alegerea responsabililor de competiţii 

          -alegerea responsabililor de cercuri pedagogice   

6.Discuţii 

III.2. Formarea continuă prin acţiuni metodice desfăşurate în şcoli şi cercuri pedagogice 

O componentă importantă a formării continue a reprezentat-o activitatea de la nivelul unităţii de învăţământ, 

concretizată prin acţiuni organizate 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 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: 

- Implicarea scăzută a unor cadre didactice cu privire la dezbaterile purtate în urma activităţilor 

desfăşurate 

- 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. 
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Semestrul I 

Anul şcolar 2016-2017 

CERCUL NR.1 GIMNAZIU 

 

1.Activitate demonstrativă: ,,Modalităţi de realizare a verigii netematice pregătirea organismului 

pentru efort în lecţia de educaţie fizică şi sport la ciclul primar şi gimnazial” 

   Referat: „Prelucarea Ordinului 3462 din 6 martie 2012 privind aprobarea Metodologiei organizării şi 

desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar”. 

      2. Data: 26 noiembrie 2016. 

      3. Ora: 10 00 . 

      4. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu” 

      5. Cine susţine activitatea: prof. grad I Militaru Mădălina - Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu” 

    prof. grad II Urse Lucian - Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu” 

                                         Referat: prof. grad I Munteanu Sergiu - Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu” 

                                         Coordonatori: prof. grad I Babeş Marian Gabriel, inspector de  

                                                                        specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Şerban Victor-  

                                                                        Şcoala Gimnazială ”I.L.Caragiale”, responsabil cerc.                                                       

      6.  Forma de desfăşurare : 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”, ”SF.ANDREI”, Bărăganul, Berteştii de Jos, Chiscani, 

Gropeni, Gemenele, ”EMIL DRĂGAN” Gradiştea, 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. 

 

Semestrul al II - lea 

Anul şcolar 2016-2017 

CERCUL NR.1 GIMNAZIU 

 

1.Activitate demonstrativă: ,,Modalităţi de realizare a verigii netematice influenţarea selectivă a 

aparatului locomotor în lecţia de educaţie fizică şi sport la ciclul primar şi gimnazial” 

  Referat: Analizarea noţiunii de competenţă în educţie fizică şi sport. 

      2. Data: 13 mai 2016. 

      3. Ora: 10 00 . 

      4. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Victoria” 

      5. Cine susţine activitatea: prof. grad I Tudor Gica - Şcoala Gimnazială „Victoria” 

            prof. grad II Ionaşcu Daniela Carmen - Şcoala Gimnazială „Bărăganul” 

                                            Referat: prof. grad I Tudor Gica - Şcoala Gimnazială „Victoria” 

            prof. grad II Ionaşcu Daniela Carmen - Şcoala Gimnazială „Bărăganul”  

                                                        Coordonatori: prof. grad I Babeş Marian Gabriel, inspector de  

                                                                        specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Şerban Victor-  

                                                                        Şcoala Gimnazială ”I.L.Caragiale”, responsabil cerc.        

                                                

      6.  Forma de desfăşurare : Activitate demonstrativă şi 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  
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SADOVEANU”, ,, MIHAI VITEAZUL”, ”SF.ANDREI”, Bărăganul, Berteştii de Jos, Chiscani, 

Gropeni, Gemenele, ”EMIL DRĂGAN” Gradiştea, 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. 

 

Semestrul I 

Anul şcolar 2016-2017 

CERCUL NR.2 GIMNAZIU 

 

1.Activitate demonstrativă: ,,Modalităţi de realizare a verigii netematice influenţarea selectivă a 

aparatului locomotor în lecţia de educaţie fizică şi sport la ciclul primar şi gimnazial” 

   Referat: „Prelucarea Ordinului 3462 din 6 martie 2012 privind aprobarea Metodologiei organizării si 

desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar”. 

 

2. Data: 10 decembrie 2016. 

      3. Ora: 10 00 . 

      4. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” 

      5. Cine susţine activitatea: prof. grad II Gerea Carmen - Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” 

        prof. debutant Papuc Daniel - Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” 

                                         Referat: prof.grad I Albuşoiu Adriana - Şcoala Gimnazială ”Al.I.Cuza”, 

                                         Coordonatori: prof. grad I Babeş Marian Gabriel, inspector de  

                                                                        specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Albuşoiu Adriana,  

                                                                        Şcoala Gimnazială ”Al.I.Cuza”, responsabil cerc.           

                                             

      6.  Forma de desfăşurare : 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” ,,DIMITRIE CANTEMIR”, Bordei Verde, Cazasu, 

Ciocile,  Cireşu, Dudeşti, Frecăţei, ”TOMA TÂMPEANU”, Galbenu,  Însurăţei, 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. 

 

Semestrul al II –lea  

Anul şcolar 2016-2017 

CERCUL NR.2 GIMNAZIU 

 

1. Activitate demonstrativă: "Mijloace şi metode de îmbunătăţire a calităţii jocului de oină, pentru 

echipele reprezentative şcolare, în cadrul concursurilor şcolare şi a Gimnaziadei." 

 Referat: Prezentarea regulamentului jocului de ,,Oină" 

2. Data: 27 mai 2016. 

      3. Ora: 10 00 .                             

      4. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Scorţaru Nou” 

      5. Cine susţine activitatea: prof. definitiv Ionescu Sorin Virgil - Şcoala Gimnazială „Scorţaru Nou” 

                                       Referat: prof. definitiv  Ionescu Sorin Virgil - Şcoala Gimnazială „Scorţaru Nou”  
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                                          Coordonatori: prof. grad I Babeş Marian Gabriel, inspector de  

                                                                        specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Albuşoiu Adriana,  

                                                                        Şcoala Gimnazială ”Al.I.Cuza”, responsabil cerc.           

                                             

      6.  Forma de desfăşurare : Activitate demonstrativă şi 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” ,,DIMITRIE CANTEMIR”, Bordei Verde, Cazasu, 

Ciocile,  Cireşu, Dudeşti, Frecăţei, ”TOMA TÂMPEANU”, Galbenu,  Însurăţei, 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. 

 

Semestrul I 

Anul şcolar 2016-2017 

CERCUL LICEELOR  

 

1. Activitate demonstrativă: ,,Modalităţi de realizare a verigii netematice pregătirea organismului 

pentru efort în lecţia de educaţie fizică şi sport la ciclul liceal” 

      Referat:„Prelucrarea Ordinului 3462 din 6 martie 2012 privind aprobarea Metodologiei organizării si 

desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar”. 

      2. Data: 09 decembrie 2016. 

      3. Ora: 1500 . 

      4. Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic ,,C. Brâncoveanu” 

      5. Cine susţine activitatea: prof. debutant Horneţ Andrei  -Liceul Tehnologic ,,C. Brâncoveanu” 

                                         Referat: prof. grad I Cimpoae Florentin -Colegiul Naţional ,,Gh. M. Murgoci” 

Coordonatori: prof. grad I Babeş Marian Gabriel, inspector de  

                                                                 specialitate I.S.J. Brăila,prof. grad I Bujor Nicoleta, Liceul 

                                                                       Teoretic ”Panait Cerna”, responsabil cerc pedagogic. 

.                                                       

      6.  Forma de desfăşurare : Dezbatere 

      7. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din toate liceele şi colegiile din judeţ. 

 

Semestrul al II-lea 

Anul şcolar 2016-2017 

CERCUL LICEELOR  

 

1. Activitate demonstrativă: "Mijloace şi metode de îmbunătăţire a calităţii jocului de volei, pentru echipele 

reprezentative ale liceului, în cadrul concursurilor şi olimpiadelor naţionale ale sportului şcolar." 

      Referat:"Mijloace şi metode de îmbunătăţire a calităţii jocului de volei, pentru echipele reprezentative ale 

liceului, în cadrul concursurilor şi olimpiadelor naţionale ale sportului şcolar." 

      2. Data:12.05.2017 

      3. Ora: 1500 . 

      4. Locul de desfăşurare: Colegiul National "Gheorghe Munteanu Murgoci". 

      5. Cine susţine activitatea: prof. grad I Badea Valentin - Liceul Pedagogic ,,D.P. Perpessicius” 

    prof. grad I Chiriţă Daniela – L.P.S. Brăila   
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                                         Referat:prof. grad I Badea Valentin - Liceul Pedagogic ,,D.P. Perpessicius” 

    prof. grad IChiriţă Daniela – L.P.S. Brăila 

Coordonatori: prof. grad I Babeş Marian Gabriel, inspector de  

                                                                specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Bujor Nicoleta, Liceul 

                                                                       Teoretic ”Panait Cerna”, responsabil cerc pedagogic. 

.                                                       

      6.  Forma de desfăşurare : Activitate demontrativă şi dezbatere 

      7. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din toate liceele şi colegiile din judeţ. 

 

III.3   Formarea continuă prin acţiuni desfăşurate în colaborare cu CCD 

          În anul şcolar 2016-2017, 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 formaţiilor representative şcolare (handbal, fotbal, baschet, rugby, 

volei, atletism)” ,“Orientări conceptuale privind organizarea şi proiectarea demersului didactic pentru 

activităţile opţionale şi competiţiile sportive şcolare”si “Metodica predarii educatiei fizice la ciclul primar”. 

 

III.4.    CONSILIUL CONSULTATIV AL DISCIPLINEI 

           Consiliul Consultativ al disciplinei a fost stabilit la începutul anului şcolar 2016-2017, pe bază de 

concurs de dosare  in cadrul şi a fost format din 13membri (7 - liceu, 3 – gimnaziu urban, 3 – gimnaziu rural). 

Consiliul Consultativ - educaţie fizică şi sport 

Anul şcolar 2016-2017 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Unitatea de învăţământ Grad 

didactic 

1. Rusu Valeriu Şcoala Gimmnazială “I.L.Caragiale” I 

2. Roată Nicu Liceul cu Program Sportiv I 

3. Anton Anilena Liceul cu Program Sportiv I 

4. Bujor Nicoleta Liceul Teoretic “Panait Cerna” I 

5. Albuşoiu Adriana Şcoala Gimnazială “AL.I. Cuza” I 

6. Dewald Doru Colegiul Naţional”N.Bălcescu”  I 

7. Şerban Victor Şcoala Gimnazială “I.L.Caragiale” I 

8. Grigore Bogdan Liceul “D.P.Perpessicius” I 

9. Baldovin Nicuşor Col.Teh.”Ed.Nicolau” I 

10. Micu Ionuţ Scoala Gimnazială ,,Tichileşti” II 

11. Mocanu Dragoş Scoala Gimnazială ,,Râmnicelu” II 

12. Anghel Mihai Şcoala Gimnazială Chiscani I 

13. Badea Valentin  Liceul “D.P.Perpessicius” I 
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  III.5.    PROFESORII METODIŞTI AI DISCIPLINEI: 

 Profesorii metodişti ai disciplinei au fost selectaţi la începutul anului şcolar pe baza dosarelor depuse, după 

cum urmează:  

 

Nr.  

Crt. 
Numele şi prenumele Specialitatea Unitatea şcolară 

Rezultatul 

evaluării 

4.  Radu Cătălin 
Educaţie fizică 

şi sport 
Liceul “Nicolae Iorga” Validat 

5.  Dewald Doru 
Educaţie fizică 

şi sport 

Col.Naţ.”Nicolae 

Bălcescu” 
Validat 

6.  Prodan Petrica 
Educaţie fizică 

şi sport 

Şcoala “Mihai 

Eminescu” 
Validat 

7.  Roată Nicu 
Educaţie fizică 

şi sport 
L.P.S. Brăila  Validat 

8.  Albuşoiu Adriana 
Educaţie fizică 

şi sport 
Şcoala “Al.I.Cuza” Validat 

9.  Baldovin Nicuşor 
Educaţie fizică 

şi sport 
Col.Teh.”Ed.Nicolau” Validat 

10. B Badea Valentin 
Educaţie fizică 

şi sport 

Liceul Pedagogic ,,D.P. 

Perpessicius” 
Validat 

 

 

 IV.   INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

 

NR. 

CRT. 

TIPUL 

CONTROLULUI 

PERIOADA 

EFECTUĂRII 

UNITĂŢI 

ŞCOLARE- 

CADRE 

DIDACTICE 

INSPECTATE 

OBS. 

1. Control tematic Sem. I şi II 

2016-2017 

5 controale/7  şcoli 

 

2  urban 

5 rural 

2. Inspecţii speciale 

d) definitivat 

e) gradul II 

f) gradul I 

 

Oct.2016 -

Iunie.2017 

 

35 şcoli 

48 inspecţii 

- 16 definitivat; 

- 16 gradul II; 

- 16 gradul I 

18 rural  

17 urban 

3. Inspecţii de specialitate Sem. I şi II 

2016-2017 

40 şcoli 

58  inspecţii 

22 rural    

18 urban 

4. Inspecţii  şcolare generale Sem. I şi II 

2016-2017 

6 unităţi 

10 profesori 

4 urban 

2 rural 

5. Inspecţii speciale pentru 

titularizare 

iunie 2017 32 profesori 1.Sc. Gimnazială 

,,M. Eminescu” 

2. Col. Naţional 

,,Ana Aslan” 
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IV.1.  Inspecţiile şcolare efectuate la aria educaţie fizică şi sport 

Nr. 

Crt 
Unitatea de învăţământ, localitatea 

Nr. 

cadre 

didact

ice 

Gradul didactic: 

stagiar, definitiv, 

gradul II, gradul I 

Obse

rvaţi

i 

1 
COLEGIUL  TEHNIC  "C.D. NENITESCU" mun.Brăila, 

jud.Brăila 
1 

1 stagiar 

 

2 
LICEUL PEDAGOGIC ,,D.P. PERPESSICIUS’’ mun. 

Brăila, jud. Brăila 
1 

1 stagiar 

 

3 
LICEUL TEHNOLOGIC "GEMENELE"Com Gemenele,  

jud.Brăila 
1 

1 stagiar 

 

4 
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE ONCESCU" oraş 

IANCA jud.Brăila 
1 

1 stagiar 

 

5 
LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ANGELESCU" 

oraş IANCA jud.Brăila 
1 

1 stagiar 

 

6 L.P.S. BRĂILA  3 1 stagiar, 

2 definitivat 

  

7 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ULMU comuna  Ulmu , 

jud.Brăila 
1 

1 stagiar 

  

8 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI  comuna Dudeşti, 

jud.Brăila 
2 

1 stagiar  

1 grad II 

  

9 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  MOVILA MIRESII  comuna   

Movila Miresii  , jud.Brăila 
1 

1 definitivat 

  

10 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI comuna  Vădeni  , 

jud.Brăila 
1 

1 definitivat 

  

11 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI, comuna   Gropeni  

, jud.Brăila 
1 

1 definitivat 

  

12 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  STĂNCUŢA,  comuna    

Stăncuţa  , jud.Brăila 
1 

1 definitivat 

  

13 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERTEŞTII DE JOS, comuna  

Bertestii de Jos,  jud.Brăila 
1 

1 definitivat 

  

14 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCILE, comuna Ciocile, 

jud.Brăila 
2 

2 definitivat 

  

15 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  "SPIRU HARET”, orasul 

Insuratei, jud.Brăila 
1 

1 definitivat 

  

16 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NEDELCU CHERCEA, mun. 

Brăila, jud.Brăila 
2 

2 definitivat 

  

17 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOMA TÂMPEANU  , 

comuna Galbenu, jud.Brăila 
1 

1 definitivat 

  

18 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ION BĂNCILĂ, mun. Brăila, 

jud.Brăila,  
1 

1 definitivat 

  

19 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCORŢARU NOU,  comuna 

Scorţaru Nou, jud.Brăila,  
1 

1 definitivat 

  

20 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  SILIŞTEA, comuna  Siliştea, 

jud.Brăila 
1 

1 definitivat 
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IV.2.  Analiza SWOT a inspecţiei 

 

           ASPECTE POZITIVE 

 Inspecţiile speciale şi de specialite au relevat faptul că documentele de proiectare didactică sunt 

întocmite în conformitate cu recomandările şi precizările metodologice în vigoare.  

  Competenţele specifice sunt clar şi corect formulate, iar strategiile didactice alese sunt adecvate atingerii 

acestora şi în concordanţă cu potenţialului motric al elevilor.   

 Planificările calendaristice sunt întocmite cu respectarea  conţinutului  programelor şcolare, a ghidurilor 

metodologice de aplicare a acestora şi cu prevederile sistemului naţional şcolar de evaluare la educaţie 

fizică.  

 Conţinuturile au rigoare ştiinţifică şi respectă particularităţile de vârstă, sex şi 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 şi adecvate conţinuturilor.  .  

 S-au folosit metode de învăţământ  diverse, adaptate particularităţilor de vârstă ale elevilor.  

21 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ AL.I. CUZA, mun. Brăila, 

jud.Brăila 
1 

1 grad II 

  

22 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE CANTEMIR, mun. 

Brăila, jud.Brăila 
1 

1 grad II 

 

23 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRE CARP, comuna  

Tufesti, jud.Brăila 
1 

1 grad II 

 

24 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂNUŞ NEAGU, mun. Brăila, 

jud.Brăila 
2 

2 grad II 

 

25 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  BĂRĂGANUL, comuna  

Bărăganul, jud.Brăila 
1 

1 grad II 

  

26 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  "V. Alecsandri", mun. Brăila, 

jud.Brăila 
1 

1 grad II 

  

27 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ   "Nikos Kazantzakis", mun. 

Brăila, jud.Brăila 
1 

1 grad II 

  

28 
Colegiul National ,,ANA ASLAN", mun. Brăila, 

jud.Brăila 
1 

1 grad II 

  

29 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ   ROMANU, comuna   

Romanu, jud.Brăila 
1 

1 grad II 

  

30 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ   "RADU TUDORAN", mun. 

Brăila, jud.Brăila 
1 

1 grad II 

  

31 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ   CAZASU, comuna   Cazasu, 

jud.Brăila 
1 

1 grad II 

  

32 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILEŞTI, 

comuna   Tichileşti  , jud.Brăila 
1 

1 grad II 

  

33 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ   "A.S.PUŞKIN", mun. Brăila, 

jud.Brăila 1 
1 grad II 

 

 

34 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ   ”AUREL HORNEŢ”, comuna   

Tudor Vladimirescu, jud.Brăila 
1 

1 grad II 

  

35 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ   " MIHU DRAGOMIR ", mun. 

Brăila, jud.Brăila 
1 

1 grad II 
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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 şi se realizează după un sistem 

coerent, unitar şi consecvent de principii şi criterii.  

 

    ASPECTE NEGATIVE  

 Neadaptarea unor cadre didactice la proiectarea pe unităţi de învăţare. 

 Nerespectarea întocmai a programei şcolare 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 şcoliii şi la întrecerile 

sportive dintre şcoli. 

 Lipsa bazelor sportive amenajate în  aer liber împiedică însuşirea unor elemente şi procedee tehnice 

specifice disciplinelor sportive . 

 

             OPORTUNITĂŢI 

   Respectarea de către profesori a termenelor limită şi 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 şcoală  şi în afara acestuia, precum şi pentru 

participarea la olimpiadele şi concursurile şcolare. 

  Obţinerea de performanţe din ce în ce mai bune şi participarea unui număr tot mai mare de elevi la 

olimpiadele şi concursurile şcolare. 

 Predarea orelor  de la învăţământul primar de către profesorii de educţie fizică, ceea ce a condus la 

creşterea calităţii lecţiilor .   

 Pregătirea  bună, metodică şi de specialitate, precum şi aprecierea de către conducerile şcolilor,  părinţi 

şi  elevi a  unor profesori de educaţie fizică. 

              AMENINŢĂRI: 

 Lipsa fondurilor necesare dotării corespunzătoare a bazelor sportive şcolare. 

 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 şi de conducerile unităţilor de învăţământ, 

datorită nemulţumirilor elevilor şi a părinţilor. 

 

MODALITĂŢĂŢI DE SOLUŢIONARE A AMENINŢĂRILOR : 

 

 Efectuarea unui număr mai mare de inspecţii de specialitate, dar şi implicarea eficientă a conducerilor 

unităţilor de învăţământ în rezolvarea acestor probleme. 

 Realizarea unui număr mai mare de cursuri de formare pentru suplinitorii necalificaţi şi pentru 

debutanţi. 

 

IV.3. Aspecte semnificative ale activităţii cadrelor didactice  

a) Proiectarea didactică 

Aspecte pozitive 

Inspecţiile de specialitate au relevat faptul că, în general, documentele de proiectare didactică sunt întocmite 

în conformitate cu recomandările şi precizările metodologice în vigoare. 

 Proiectele didactice detaliază conţinuturile, competenţele specifice vizate şi strategiile didactice utilizate.       

Aspecte negative 
 Dificultăţi de întocmire a planificărilor,mai ales la stagiari. 

Nerespectarea întocmai a prevederilor programelor şcolare şi a Sistemului Naţional Şcolar de Evaluare.  
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b) Strategii didactice. Folosirea resurselor 

Aspecte pozitive 

Mijloacele de învăţământ  au fost  bine selecţionate şi adecvate conţinuturilor.  S-au folosit metode de 

învăţământ  diverse, adecvate obiectivelor de referinţă sau  competenţelor derivate, adaptate particularităţilor 

de vârstă şi pregătire motrică a elevilor. Profesorii imprimă procesului de predare – învăţare un caracter 

formativ, îmbină în mod judicios metodele tradiţionale cu cele moderne şi se preocupă de utilizarea resurselor 

existente. 

Aspecte negative 

       Marea majoritate a  şcolilor , mai ales cele din mediul rural, nu dispun de baze  sportive şi de o dotare 

corespunzătoare, care să permită parcurgerea integrală a programei. 

             Profesorii stagiari au dificultăţi de selecţionare a mijloacelor de acţionare pentru realizarea temelor şi 

obiectivelor lecţiilor. 

 c) Progrese şcolare 

  Aspecte pozitive 

Progresul şcolar al elevilor este evidentiat de rezultatele acestora la clasă şi la  concursurile şcolare. 

Se evidenţiază creşterea numărului de competiţii sportive şi angrenarea unui număr tot mai mare de elevi în 

practicarea diverselor ramuri de sport. 

 Aspecte negativ 

Elevii claselor liceale, prin eliminarea probei la educaţie fizică în cadrul examenului de bacalaureat, sunt puţin 

interesaţi de disciplină şi recurg la scutiri medicale, scutiri care se eliberează uneori cu uşurinţă. 

d) Modalităţi de evaluare 

Aspecte pozitive 

În general, cadrele didactice au aplicat corect Sistemul  Naţional Şcolar de Evaluare acordând elevilor un 

număr corespunzător de note.Varietatea metodelor şi instrumentelor proiectate/concepute şi aplicate după 

principii psihopedagogice asigură o evaluare reală şi complexă. 

În afara grilelor de evaluare, care asigură o apreciere obiectivă s-au luat în consideraţie progresul realizat, 

participarea activă la lecţii şi la competiţii, interesul faţă de educaţia fizică. 

 Aspecte negative 
Acordarea cu uşurinţă a notelor mari determină scăderea motivaţiei elevilor . 

Notarea elevilor cu CES şi a celor supraponderali nu se realizează întotdeauna în baza unor grile adaptate. 

 

V. Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi alte concursuri 

În anul şcolar 2016-2017, s-au organizat şi desfăşurat fazele judeţene la toate disciplinele sportive din 

calendarul naţional al Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar.rezultatele au fost următoarele: 

 

 



                                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                                              DOMENIUL FUNCŢIONAL  CURRICULUM  ŞI ACTIVITATE  EXTRAŞCOLARĂ 

                                                               

____________________________________________________________________________________ 
 

234 
 

 

Nr.          

Crt. 

 Denumirea competiţiei 

Participanţi fete/băieţi                          

Mediul urban/rural 

Nivelul de 

învăţământ 

Clasament 

1. Fotbal pe teren redus -B.-R Cls. I-IV 1 – Sc. Gimn.  Dedulesti 

2 – Sc. Gimn. S.Tudor 

3 –  Sc. Gimn Gropeni  

4 – Sc. Gimn  Chiscani  

2. Fotbal pe teren redus -B.-U Cls. I-IV 1 – Sc. Gimn. “Fanu Neagu” 

 2 – Sc. Gimn. “Ion Bancila” 

 3 –  Sc. Gimn “ Vasile Alecsandri” 

4 – Sc. Gimn  “Mihu Dragomir” 

3. Fotbal pe teren redus -B.-

R/U 

Cls. I-IV 1 – Sc. Gimn. “Fanu Neagu” 

 2 – Sc. Gimn. “Ion Bancila” 

 3 – Sc. Gimn. Salcia Tudor 

 4 – Sc. Gimn.  Scoala Dedulesti 

4 Fotbal pe teren redus -F.-

R/U 

Cls. I-IV 1). Sc. Gimn. Ramnicelu 

2). Sc. Gimn.Chiscani 

3).Sc. Gimn.Tudor Vladimirescu 

4). Sc. Gimn. Cazasu 

5. Fotbal pe teren redus -B.-U Cls. V-VIII 1 - L.P.S. Braila 

2- Sc. Gimn. ‘Vlaicu Voda’ 

3 – Sc. Gimn. ,,Mihu Dragomir’ 

4- Sc. Gimn. ‘Ion Creanga’    

6. Fotbal pe teren redus -B.-R Cls. V-VIII 1.Şcoala Gimnazială   Dudesti            

2.Şcoala Gimnazială  Baraganul 

3.Şcoala Gimnazială  Faurei 

4.Şcoala Gimnazială  Salcia Tudor 

7 Fotbal pe teren redus F.-

U/R 

Cls. V-VIII 1. L.P.S. Brăila 

2  Şcoala Gimnazială  ,,Dudeşti”  

3  Şcoala Gimnazială,,Bărăganu” 

4. Şcoala Gimnazială,,V. Vodă” 
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8. Handbal -F.-U Cls. V-

VIII 

1. Scoala Gimn.“Sf Andrei”   

2. Scoala Gimn. “A. Vlaicu” 

3. Scoala Gimn.,,M.Eminescu”  

4. Col. Nat. ,,Ana Aslan’’ 

9. Handbal -F.-R Cls. V-

VIII 

 

 

 

1.Scoala Gimnaziala Victoria 

2.Scoala Gimnaziala Ramnicelu  

 3.Scoala Gimnaziala Silistea 

 4.Scoala Gimnaziala Zavoaia 

10 Handbal -F.-U/R Cls. V-

VIII 

1. Scoala Gimn.“Sf Andrei”   

2. Scoala Gimn. “A. Vlaicu” 

3.  Scoala Gimnaziala Victoria 

4.  Scoala Gimnaziala Ramnicelu 

11

. 

Handbal -B.-U Cls. V-

VIII 

1. Scoala Gimn.“Sf Andrei”   

2. Col. Nat. ,,Ana Aslan’’ 

3. Scoala Gimn.  "V. Alecsandri" 

4. Scoala Gimn. ,, M. Eminescu" 

12

. 

Handbal -B.-R Cls. V-

VIII 

 1) Şcoala Gimnazială Chiscani                                                                 

2) Şcoala Gimnazială Ramnicelu                                  

3)  Şcoala Gimnazială Victoria                

13

. 

Handbal -B.-R/U Cls. V-

VIII 

 

 

 

1. Scoala Gimn. “Sf Andrei”   

2. Col. Nat. „Ana Aslan”                             

3. Scoala Gimn.Chiscani                              

4. Scoala Gimn.Ramnicelu 

14

. 

Baschet B.-U/R 

Cls. V-

VIII 

1). Sc.Gimnaziala Sfântul Andrei 

2). Colegiul National Nicolae Balcescu  

3).Liceul de Arte Hariclea Darclee 

4). Sc.Gimnaziala I.L.Caragiale 

15

. 

Tetratlon echipe B/F.-U/R 

Cls. V-

VIII 

1) Şcoala Gimnazială Mihu Dragomir 

2).Şcoala Gimnazială I.L.Caragiale 

3). Şcoala Gimnazială Radu Tudoran 

4).Şcoala Gimnazială Siliştea 

16

. Cros F.-U/R 

Cls. V-

VIII 

1). Grecu Daria – Şc. Gimn. Ciocile 

2). Chiru Andreea - Şc. Gimn. Stăncuţa 

3). Stan Alexandra – Şc. Gimn I.L. Caragiale 

4). Ştefan Cristina - Şc. Gimn Vădeni 

17

. Cros B.-U/R 

Cls. V-

VIII 

1)Mitu Andrei - Şc. Gimn Stăncuţa 

2)Manolache Florin – Şc. Gimn Stăncuţa 

3)Olteanu George – Şc. Gimn Tufeşti 

4)Ion Mădălin - Şc. Gimn Vădeni 

18

. 

Şah echipe  

B/F.-U/R 

Cls. I-

VIII 

1). Col. Naţ. ,,Bălcescu” 

2). Şcoala Gimnazială ,,Gropeni” 

3). Şcoala Gimnazială ,,Şuţeşti” 

4). Col. Naţ. ,,Gh. M. Murgoci” 

19

. 

Tenis de masă echipe  F/B.-

U/R 

Cls. V-

VIII 

 1).Sc. Gimnazială ,,Salcia Tudor” 

2).Sc. Gimnazială ,,Vlaicu Voda” 

3).Sc. Gimnazială ,,Bertestii de Jos” 
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4).Sc. Gimnazială ,,Ciocile” 

20

. 

Volei F.-U/R Cls. V-

VIII 

1).Sc. Gimnazială I.L.Caragiale                                                                                                                

2).Sc. Gimnazială Al.I.Cuza                                               

3).Sc. Gimnazială Mihu Dragomir     

4).Sc. Gimnazială Ion Bancila 

21

. Volei B.-U/R 

Cls. V-

VIII 

1). Şcoala Gimnazială ” Mihu Dragomir” 

 2). Şcoala Gimnazială ”Al.I Cuza” 

 3). Şcoala Gimnazială ”IL Caragiale” 

 4). Şcoala Gimnazială ”Petre Carp”Tufesti 

22

. Badminton echipe B/F.-U/R 

Cls. V-

VIII 

1). Şcoala Gimnazială  Bertestii de Jos,  

2). Şcoala Gimnazială “Stancuta”, 

3). Şcoala Gimnazială  “Aurel Hornet”-T. Vladimirescu,  

4)  Şcoala Gimnazială  ”I. Bancila”. 

23

. Rugby-Tag B.-U/R 

Cls. V-

VIII 

1).Scoala Gimnaziala Stancuta – prof. Bogoi Costel 

2).Liceul Tehnic “A. Saligny” – prof. Puscasiu Georgeta 

3).Scoala Gimnaziala “ Aurel Hornet” Tudor 

Vladimirescu – prof. Giurgiu Florin 

4).Scoala Gimnaziala “Petre Carp” Tufesti – prof. 

Cocarlea Catalin 

5).Scoala Gimnaziala “Sf. Andrei” – prof. Preda Viorel 

6). Scoala Gimnaziala “Radu Tudoran” – prof. Baciu 

Constantin 

24

. 

Pentatlon echipe F.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 
1). Col. Nat. ,,N. Bălcescu” 

 

25

. 

Pentatlon echipe B.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 
1).   Col. Nat. ,,N. Bălcescu” 

2). Liceul Tehnologic ,,Anghel  Saligny” 

26

. Cros F.-U/R 

Cls. IX-

XIII/XIII 

1). Grădianu Georgiana –Col. Naţ. ,,N. Bălcescu” 

2).Novac Oana – Lic. Teoretic ,,N. Iorga” 

3).Cursaru Adela  -  Lic. Teoretic  ,,M. Sebastian” 

4). Novac Mihaela - Lic. Teoretic  ,,M. Sebastian” 

27

. Cros B.-U/R 

Cls. IX-

XIII/XIII 

1). Albu Emilian  -Lic. Teoretic  ,,Constantin Angelescu”  

Ianca 

2). Stăncescu Andrei – Lic. Teoretic  ,,N. Iorga” 

3). Albu Mirel  -  Lic. Teoretic  ,,Constantin Angelescu” 

Ianca 

4).Rusu Adrian –Col. Economic ,, I. Ghica”  

28

. Şah F.-U/R 

Cls. IX-

XIII/XIII 

1). Uzuneanu Gabriela – Col. Nat. ,,N. Bălcescu” 

2). Surdu Maria-Valentina - Liceul Pedagogic 

Perpessicius 

3). Soare Teodora-  Colegiul Gh, Munteanu – Murgoci 

4).  Matei Ana-Maria-  Colegiul Gh, Munteanu – 

Murgoci 

5) Oncioiu Valentina -Colegiul Economic Ion Ghica 

29

. Şah B.-U/R 

Cls. IX-

XIII/XIII 

1).Voicu Gabriel - Colegiul Nicolae Bălcescu 

2). Rolea Florin- Colegiul Gh, Munteanu – Murgoci 

3).Mercheş Alexandru - Colegiul Economic Ion Ghica 

4) Ghenov Emilian- Colegiul Economic Ion Ghica 
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5).  Vasile Stefan-Leonard- Colegiul Gh, Munteanu - 

Murgoci 

6). Gheorgiu Georgian- Colegiul Gh, Munteanu – 

Murgoci. 

30

. Tenis de masă F.-U/R 

Cls. IX-

XIII/XIII 

 1).Barac Andreea - Colegiul  Naţional Gh, Munteanu – 

Murgoci 

2).Dimache Maria - Colegiul  Naţional Gh, Munteanu – 

Murgoci 

3).Mocanu Ancuţa -  Colegiul Teh.,,Edmond Nicolau” 

4).Fâşie Andreea Georgiana - Liceul Teoretic ‘’Nicolae 

Iorga’’ 

31

. Tenis de masă B.-U/R 

Cls. IX-

XIII/XIII 

 1). Stanciu Sergiu- Col.  Naţ. ,,Gh, M.  Murgoci” 

2). Talpau Marian-Catalin – Col. Naţ. N. Bălcescu 

3).Ceapa Liviu - Col. Naţ. N. Bălcescu 

4). Mircea Silviu-Iulian - Liceul Teoretic ‘’Nicolae 

Iorga’’ 

32

. 

Baschet B.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

1). Colegiul Naţional  ,,N. Bălcescu” 

2). Liceul Teoretic ‘’Nicolae Iorga’’ 

3). Liceul Tehnologic ,,A. Saligny’’ 

4). Liceul Teoretic ‘’Panait Cerna’’ 

33

. 

Volei F.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

1). L.P.S. Brăila                                

2). Liceul Pedagogic ,,D.P. Perpessicius”               

3).Colegiul Naţional  ,,N. Bălcescu”          

4).Liceul Teoretic ,, N. Iorga”                          

 

34

. Volei B.-U/R 

Cls. IX-

XIII/XIII 

LICEUL TEORETIC ‘’NICOLAE IORGA’’- PROF 

DANIELA DRAGAN 

2.  LICEUL TEORETIC ‘’PANAIT CERNA’’- PROF 

NICOLETA BUJOR 

3. COLEGIUL TEHNIC  ‘’ PANAIT ISTRATI’’- PROF. 

DENISA OANCE 

LICEUL TEORETIC ‘’NICOLAE IORGA’’- PROF 

DANIELA DRAGAN 

2.  LICEUL TEORETIC ‘’PANAIT CERNA’’- PROF 

NICOLETA BUJOR 

3. COLEGIUL TEHNIC  ‘’ PANAIT ISTRATI’’- PROF. 

DENISA OANCE 

1).Liceul Teoretic ‘’Nicolae Iorga’’ 

2).Liceul Teoretic ‘’Panait Cerna’’ 

3).Colegiul Tehnic  ‘’ Panait Istrati’’ 

35

. 

Handbal -F.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

1). Colegiul Naţional  ,,Ana Aslan” 

2).Liceul Tehnologic ,,N.Titulescu” 

3). Colegiul Naţional  ,,N. Bălcescu” 

 4).Colegiul  Naţional Gh, Munteanu – Murgoci. 
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Raport etape de zona 

36

. 

Handbal -B.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 1). Colegiul National ,,Gh. M. Murgoci’’  

 2). Colegiul National ,,N. Balcescu’’  

 3). Liceul Tehnologic ,,A. Saligny’’ 

 4). Colegiul National ,,A. Aslan’’ 

37

. 

Fotbal pe teren redus -B.-

U/R 

Cls. IX-

XIII/XIII 

1). Lic.Teh. ,,G.Valsan” Faurei  

2).  Colegiul Teh.,,Edmond Nicolau” 

3). Lic.Teoretic ‘’Nicolae Iorga’’ 

4). Liceul Pedagogic ,,D.P. Perpessicius” 

38

. Rugby în 7 B.-U/R 

Cls. IX-

XIII/XIII 

1).Lic.Teh.”Anghel Saligny” 

2).Lic.Teoretic „ Mihail Sebastian” 

3).L.P.S.Brăila. 

 4)Lic.Teoretic „Panait Cerna” 

Nr. 

crt. 

Competiţia Cine s-a  

prezentat 

Clasament final 

1. FOTBAL 

BĂIETI-

PRIMAR 

Scoala Gimnaziala ,,F. Neagu” 

(Brăila) 

 Scoala Gim. Nr.3,,C. Porumbescu” 

( Constanta) 

Scoala Gimnaziala ,,Miron Costin” 

( Galati) 

Scoala Gimnaziala ,,A. Saligny” 

( Vrancea) 

 

1. Scoala Gimnaziala ,,F. Neagu” 

(Brăila) 

2.Scoala Gim. Nr.3,,C. Porumbescu” 

( Constanta) 

3. Scoala Gimnaziala ,,Miron Costin” 

( Galati) 

4. Scoala Gimnaziala ,,A. Saligny” 

( Vrancea) 

Scoala Gimnaziala ,,Sarichioi” (Tulcea) 

2. FOTBAL 

FETE-LICEU 

Liceul Teoretic ,,Jean Bart”(Tulcea) 

L.P.S. Buzau(Buzău) 

Liceul Teoretic ,,Traian” ( Constanta) 

Colegiul National ,Emil Botta ,”  

( Vrancea) 

Liceul Tehnologic ,,Nicolae Titulescu 

(Brăila) 

1.Liceul Teoretic ,,Traian”  

( Constanta) 

2. Liceul Teoretic ,,Jean Bart”(Tulcea) 

3. Colegiul National ,Emil Botta ,”  

( Vrancea) 

4. L.P.S. Buzau(Buzău) 

5 Liceul Tehnologic ,,Nicolae Titulescu 

(Brăila) 

3. HANDBAL 

FETE LICEU  

L.P.S. Buzau (Buzău) 

Liceul Teoretic ,,Emil Racovita”  

( Galati) 

L.P.S. Brăila (Brăila) 

Liceul Teoretic,,Ioan Slavici” ( 

Vrancea) 

1. L.P.S. Brăila(Brăila) 

2. Liceul Teoretic ,,Emil Racovita”  

( Galati) 

3. L.P.S. Buzau (Buzău) 

4. Liceul Teoretic,,Ioan Slavici”  

( Vrancea) 

4. HANDBAL 

FETE 

GIMNAZIU 

L.P.S. Brăila (Brăila) 

Şcoala Gimnazială ,,Greci” (Tulcea) 

Şcoala Gimnazială ,,G.E. Palade” 

(Buzău) 

Şcoala Gimnazială ,,Dan Barbilian”  

1. L.P.S. Brăila (Brăila) 

2. Şcoala Gimnazială ,,Dan Barbilian” ( 

Galati) 

3. Liceul Teoretic ,,Anghel Saligny”  

( Constanta) 
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Alte concursuri: 

 

S-au organizat în parteneriat cu DJST Brăila 32 concursuri. 

Cu CJ şi Primăria s-a organizat Cupa  Cuza Sport la baschet pentru toate categoriile de vârstă. 

Elisabeta Polihroniade, Cupa Coca Cola, Cupa Tymbark petru toate categoriile de vârsta atât faza judeţeană 

cât şi cea zonală. 

 

ACTIVITATEA DE DIRIGENŢIE/CONSILIERE SI ORIENTARE SCOLARĂ 

ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ 

 

Întreaga activitate educativă şcolară şi extraşcolară la nivelul judeţului Brăila a fost proiectată ţinând cont de 

priorităţile impuse de strategia Ministerului Educaţiei Naţionale în această direcţie. Activităţile extraşcolare, 

ca factor corector / potenţator al educaţiei  au fost centrate pe  următoarele aspecte: 

 Creşterea frecvenţei şi motivaţiei şcolare;  

 Creşterea performanţei şcolare;  

 Rezolvarea unor probleme comportamentale;  

 Stimularea învăţării;  

 Dezvoltarea personală a elevilor. 

La baza strategiei dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare la nivelul judeţului Brăila a stat şi 

principiul educaţiei centrate pe valori: respect, non – discriminare, egalitate, solidaritate, toleranţă, adevăr, 

libertate, integritate, demnitate, onoare, onestitate originalitate, dragoste, încredere. 

În acest context, aceste valorile au asigurat cadrul în care normele sociale au fost stabilite şi explicate. Ele au 

stat la baza formării atitudinilor, a procesului de luare a deciziei şi au influenţat puternic comportamentul. A 

fost importantă identificarea valorilor elevilor, profesorilor, adulţilor în vederea găsirii unui numitor comun al 

valorilor reprezentative ale comunităţii care să producă schimbări pozitive la nivelul eficientizării sistemului 

educaţional.  

Împreună, elevii, profesorii şi părinţii au făcut din şcoală un loc plăcut pentru toţi cei implicaţi în procesul 

educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate.  

Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte educaţionale, 

manifestări culturale, aplicaţii tematice, etc., au oferit posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-

curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de 

dezvoltare holistică a personalităţii. 

Calendarul Activităţilor Educative a cuprins proiecte la nivel naţional, regional şi judeţean din domeniile: 

cultural-artistic, arte vizuale, teatru, literatură, folclor, tradiţii şi obiceiuri, culturi şi civilizaţii, muzică, dans. 

( Galati) 

Liceul Teoretic ,,Anghel Saligny”  

( Constanta) 

Şcoala Gimnazială ,,Suraia” ( 

Vrancea) 

4. Şcoala Gimnazială ,,Greci” (Tulcea) 

5. Şcoala Gimnazială ,,G.E. Palade” 

(Buzău) 

6. Şcoala Gimnazială ,,Suraia” ( 

Vrancea) 

5 MINI 

HANDBAL 

MIXT PRIMAR  

Scoala Gimnaziala ,, M. Eminescu” 

(Brăila) 

Lic. Tehn. ,,Anghel Saligny ( 

Constanta) 

Scoala Gimnaziala ,, Baia” (Tulcea) 

Scoala Gimnaziala ,, Duiliu 

Zamfirescu” ( Vrancea) 

1. Lic. Tehn. ,,Anghel Saligny  

( Constanta) 

2. Scoala Gimnaziala ,, Duiliu 

Zamfirescu” ( Vrancea) 

3. Scoala Gimnaziala ,, M. Eminescu” 

(Brăila) 

4. Scoala Gimnaziala ,, Baia” (Tulcea) 
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La nivel naţional proiectele propuse şi realizate de şcolile brăilene au fost: 

 

Nr. 

crt. Denumirea proiectului 

Nr. 

part. Perioada Organizator 

Loc 

desfăşurare Jud. Domeniul 

1.  
Festival naţional de 

creaţie şi interpretare 

Ana Blandiana 980 mai 

Liceul Tehnologic 

„Anghel Salgny”, 

Şcoala „C. Sandu 

Aldea” Brăila Brăila BR 

Cultural 

Artistic: 

Literatură 

2.  

Concurs de creaţie 

literară şi reviste şcolare 

Mihai Eminescu 500 decembrie 

Şcoala „Mihai 

Eminescu” Brăila Brăila BR 

Cultural 

Artistic: 

Literatură 

3.  Concurs naţional de 

creaţie literară Ars Nova 1000 noiembrie 

Liceul de Arte „H. 

Darclee” Brăila BR 

Cultural 

Artistic: 

Literatură 

4.  
Concurs naţional de dans 

modern Să fii dinamic 
550 aprilie Palatul Copiilor Brăila Brăila BR 

Cultural 

Artistic: Dans 

5.  
Festivalul naţional de 

folclor Lină, Chiralină 
600 august Palatul Copiilor Brăila Brăila BR 

Cultural 

Artistic: 

Folclor, 

Tradiţii, 

Obiceiuri 

6.  

Concursul naţional de 

creaţie literară şi plastică 

Istoria noastră văzută 

prin ochii cititorilor 

români 

280 aprilie 
Şcoala Gimnazială 

„Mihai Viteazu” Brăila 
Brăila BR 

Culturi şi 

Civilizaţii 

7.  
Concursul naţional de 

ecoturism „Danubius” 
150 iulie Palatul Copiilor Brăila Brăila BR Sport 

8.  
Concurs naţional de 

grafică ”Georghe Naum”  
122 decembrie 

Liceul de Arte ”H. 

Darclee” Brăila 
Brăila BR 

Cultural 

Artistic: Arte 

Vizuale 

9.  

Concurs naţional de 

protecţia mediului 

”Viaţă, verde, viitor”  

235 iunie Palatul Copiilor Brăila Brăila BR 

Ecologie şi 

protecţia 

mediului 

10.  

Proiect educaţionale 

naţional ”Extemporal şi 

la dirigenţie”  

450 ianuarie 
Colegiul Economic ”I. 

Ghica” Brăila 
Brăila BR Educaţie civică 

 

La nivel regional proiectele din judeţul Brăila cuprinse în CAER au fost: 

Nr. 

crt. 
TITLU PROIECTULUI 

PERIOA

DA 
ORGANIZATOR 

LOC DE 

DESFĂŞURARE 
DOMENIU JUDEŢ 

1 

Concurs 

interjudeţean de 

fizică Isaac Newton 

decemb

rie 

Şcoala 

Gimnazială M. 

Viteazul Brăila 

Şcoala 

Gimnazială M. 

Eminescu Brăila 

Brăila Ştiinţific BR 

2 

Concurs 

interjudeţean 

Opincuţa de Aur 

iunie 

Şcoala 

Gimnazială F. 

Neagu Brăila 

Brăila 
Cultural-artistic,folclor, 

tradiţii, obiceiuri 
BR 

3 

Concurs 

interjudeţean Aşii 

Volanului 

iulie 
Palatul Copiilor 

Brăila 
Brăila Tehnic BR 
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4 

Proiectul regional 

Lumină şi Culoare în 

Sărbărtorile Pascale 

mai 

Şcoala 

Gimnazială Al. I. 

Cuza Brăila 

Brăila 
Cultural-artistic,folclor, 

tradiţii, obiceiuri 
BR 

5 
Concurs regional 

Praznicul Învierii 
ianuarie 

Şcoala 

Gimnazială Sf. 

Andrei Brăila 

Brăila 
Cultural-artistic,folclor, 

tradiţii, obiceiuri 
BR 

6 

Proiect naţional 

Verde către-o viaţă 

sănătoasă! 

mai 

Şcoala 

Gimnazială M. 

Eminescu Brăila 

Brăila Ecologie şi protecţia mediului  BR 

7 

Proiect naţional 

Şcoala şi familia 

împreună 

iunie 

Şcoala 

Gimnazială M. 

Eminescu Brăila 

Brăila 
Educaţie civică,voluntariat, 

proiecte caritabile 
BR 

8 

Proiect interjudeţean 

Nicolae Iorga-omul 

şi epoca! 

noiembr

ie 

Liceul Teoretic N. 

Iorga Brăila 
Brăila Ştiinţific BR 

9 

Concurs naţional 

Popas la Poarta 

Neagră 

martie 

Şcoala 

Gimnazială 

Specială Tichileşti 

Tichileşti Cultural-artistic, literatură BR 

10 
Concurs regional 

Florian Urs 
martie 

Colegiul 

Economic I. 

Ghica Brăila 

Brăila Ştiinţific BR 

11 

Concurs naţional de 

creaţie plastică 

Drepturile copilului 

mai 

Şcoala 

Gimnazială V. 

Alecsandri Brăila 

Brăila 
Educaţie civică,voluntariat, 

proiecte caritabile 
BR 

12 
Concurs naţional Şi 

noi suntem flori 
iunie 

Liceul Tehnologic 

A. Saligny Brăila 
Brăila Cultural-artistic, arte vizuale BR 

13 

Concurs 

interjudeţean 

Bilingual=Best 

decemb

rie 

Colegiul Naţional 

Gh. M. Murgoci 

Brăila 

Brăila Ştiinţific BR 

14 
Proiect naţional Să 

cresc mare şi voinic 
mai 

Grădiniţa cu 

program prelungit 

nr. 48 Brăila 

Brăila 
Cultural-artistic,folclor, 

tradiţii, obiceiuri 
BR 

15 

Simpozion naţional 

Noi şi pământul 

pentru o viaţă mai 

bună 

mai 

Colegiul Tehnic 

C. D. Neniţescu 

Brăila 

Brăila Ecologie si protecţia mediului  BR 

16 

Concursul 

interjudeţean Martie-

n imagini scrise! 

martie 
Liceul Teoretic G. 

Vâlsan Făurei 
Făurei Cultural-artistic, literatură BR 

17 

Sesiune de 

comunicări ştiinţifice 

Fizica, chimia, 

biologia - ştiinţe ale 

naturii 

decemb

rie 

Liceul Teoretic N. 

Iorga Brăila 
Brăila Ştiinţific BR 

18 
Proiect interjudeţean 

Universul cărţilor 
iunie 

Şcoala 

Gimnazială R. 

Tudoran Brăila 

Brăila Cultural-artistic, literatură BR 

19 

Proiect interjudeţean 

Printre florile 

anotimpurilor 

iunie 

Liceul Pedagogic 

D. P. Perpessicius 

Brăila 

Brăila 
Cultural-artistic,folclor, 

tradiţii, obiceiuri 
BR 

20 
Proiect regional Pe 

scena teatrului 
aprilie 

Liceul Pedagogic 

D. P. Perpessicius 

Brăila 

Brăila Cultural-artistic, teatru BR 

21 

Proiect regional 

Grădi, atelierul 

creaţiei 

iunie 

Grădiniţa cu 

program prelungit 

nr. 39 Brăila 

Brăila 
Cultural-artistic,folclor, 

tradiţii, obiceiuri 
BR 
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22 

Concurs regional 

ştiinţific de geografie 

Europa, Casa mea 

mai 

Şcoala 

Gimnazială V. 

Vodă Brăila 

Brăila Ştiinţific BR 

23 

Concurs 

interjudeţean de 

traduceri CNNB_150 

decemb

rie 

Colegiul Naţional 

N. Bălcescu 

Brăila 

Brăila Ştiinţific BR 

24 

Proiect interjudeţean 

Educaţia...şi în afara 

şcolii 

mai 

Şcoala 

Gimnazială M. 

Eminescu Brăila 

Brăila Cultural-artistic, literatură BR 

25 

Proiect naţional 

Bucuria Sărbătorilor 

Creştine 

aprilie 
Liceul Teoretic P. 

Cerna Brăila 
Brăila 

Educaţie civică,voluntariat, 

proiecte caritabile 
BR 

26 

Proiect naţional ÎN 

UNIRE STĂ 

PUTEREA 

martie 

Şcoala 

Gimnazială Al. I. 

Cuza Brăila 

Brăila 
Cultural-artistic, culturi şi 

civilizaţii 
BR 

27 

Proiect naţional 

Metaforă şi culoare 

în zi de sărbătoare 

mai 

Liceul Pedagogic 

D. P. Perpessicius 

Brăila 

Brăila Cultural-artistic, literatură BR 

28 

Proiect naţional 

Testul celor 4 

întrebări 

mai 

Colegiul Naţional 

Gh. M. Murgoci 

Brăila 

Brăila Educaţie civică BR 

29 

Proiect educaţional 

regional Copil 

prietenos - om 

frumos! - Educaţia 

interculturală în 

contextul educaţiei 

timpurii 

mai 

Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 

Brăila 

Brăila 
Cultural-artistic, folclor, 

tradiţii, obiceiuri 
BR 

30 

Concurs 

interjudeţean 

informatică 

INFOJUNIOR 

iunie 
Liceul de Arte H. 

Darclee Brăila 
Brăila Ştiinţific BR 

31 

Concurs regional de 

muzică instrumentală 

şi vocală Iannis 

Xenakis 

aprilie 
Liceul de Arte H. 

Darclee Brăila 
Brăila Cultural-artistic: muzică BR 

 

 La nivel judeţean proiectele educaţionale propuse au fost: 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Perioada de 

desfăşurare 
Unitatea de învăţământ Localitatea  Judeţul 

1 
Proiect educaţional "Istoria 

Artei Religioase" 
iunie 

Biblioteca Judeţeană 

"Panait Istrati" Brăila 
Brăila BR 

2 
Proiect educaţional "Colorăm 

viaţa" 
iulie 

Biblioteca Judeţeană 

"Panait Istrati" Brăila 
Brăila BR 

3 
Proiect educaţional ”Istoria 

artei religioase” 
august 

Biblioteca Judeţeană 

"Panait Istrati" Brăila 
Brăila BR 

4 
Proiect judeţean ”Violenţa nu te 

face mai puternic!” 
iunie 

CJRAE  

CIAP ”Nicolae Oncescu” 

Ianca 
Ianca BR 

5 
Proiect judeţean ”Alege 

cariera” 
iunie CJRAE BR Brăila BR 

6 
Proiect educaţional "Muzica 

lumii între sunet şi suflet" 
iunie 

Colegiul Economic ”I. 

Ghica” Brăila 
Brăila BR 
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7 
Concurs judeţean ”150 de ani 

de la Instaurarea Dinastiei 

Străine - Realizările lui Carol I” 
martie 

Colegiul Naţional ”Ana 

Aslan” Brăila 
Brăila BR 

8 
Proiect educaţional ”În căutarea 

valorilor” 
august 

Colegiul Naţional ”Gh. 

M. Murgoci” Brăila 
Brăila BR 

9 
Proiect educaţional judeţean 

”Challeging the 8th graders” 
iunie 

Colegiul Naţional ”Gh. 

M. Murgoci” Brăila 
Brăila BR 

10 
Proiect educaţional ”Ziua 

Limbilor Europene-Toghether 

Dans Questo Mundo” 
septembrie 

Colegiul Tehnic ”C. D. 

Neniţescu” Brăila  
Brăila BR 

11 Concursul  ”Bucuriile toamnei” noiembrie 
Colegiul Tehnic ”C. D. 

Neniţescu” Brăila  
Brăila BR 

12 
Proiect educaţional ”Asta-i 

datina străbună” 
iulie 

Colegiul Tehnic ”C. D. 

Neniţescu” Brăila  
Brăila BR 

13 
Proiect educaţional ”De 

Dragobete, iubeşte româneşte” 
iune 

Colegiul Tehnic ”C. D. 

Neniţescu” Brăila  
Brăila BR 

14 
Proiect judeţean ”Tentaţiile 

adolescenţei în consumul cu 

risc” 
mai  

Colegiul Tehnic ”C. D. 

Neniţescu” Brăila  
Brăila BR 

15 
Proiect educaţional judeţean 

”Omagiu pâinii” 
februarie 

Colegiul Tehnic ”C. D. 

Neniţescu” Brăila  
Brăila BR 

16 
Proiect educaţional judeţean 

”Măiestrie şi artă în 

gastronomie” 
august 

Colegiul Tehnic ”C. D. 

Neniţescu” Brăila  
Brăila BR 

17 
Proiect educaţional judeţean 

”Călătorie în timp” 
iunie 

Colegiul Tehnic ”C. D. 

Neniţescu” Brăila  
Brăila BR 

18 
Proiect educaţional ”Tradiţii şi 

obiceiuri în România, Franţa şi 

Anglia” 
mai  

Colegiul Tehnic ”Ed. 

Nicolau” Brăila 
Brăila BR 

19 
Proiect educaţional ”Pasiunea 

mea, automobilul” 
iunie 

Colegiul Tehnic ”P. 

Istrati” Brăila 
Brăila BR 

20 
Proiect judeţean ”Liceenii 

COOL spun NU violenţei” 
iunie 

Colegiul Tehnic ”P. 

Istrati” Brăila Liceul 

Tehnologic ”Gh. K. 

Constantinescu” Brăila 

Brăila BR 

21 
Proiect educaţional ”Sărbătorile 

ne aduc împreună!” 
iunie CSEI Brăila Brăila BR 

22 
Proiect educaţional judeţean 

”Ce-i străbun nu vrem să piară” 
iunie Grădiniţa nr. 37 Brăila Brăila BR 

23 
Proiect educaţional judeţean 

”Feeria sărbătorilor” 
iunie Grădiniţa nr. 37 Brăila Brăila BR 

24 
Proiect educaţional judeţean 

”Copil ca tine sunt şi eu” 
mai  Grădiniţa nr. 48 Brăila Brăila BR 

25 
Proiect educaţional judeţean 

”Paza bună trece primejdia 

rea!” 
iunie Grădiniţa nr. 49 Brăila Brăila BR 
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26 

Proiect educaţional ”Valori 

naţionale şi locale - un secol de 

la epopeea formării României 

Mari” 

august 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Brăila  

Societatea de Ştiinţe 

Istorice din România 

Brăila BR 

27 
Proiect educaţional "Pictura, 

mai mult decât o joacă" 
iunie 

Liceul cu Program 

Sportiv Brăila 
Brăila BR 

28 
Proiect educaţional ”All the 

world's a stage" 
martie 

Liceul de Arte "H, 

Darclee" Brăila 
Brăila BR 

29 
Concurs judeţean de arte 

plastice ”Constantin Boer-

Dondoş” 
iunie 

Liceul de Arte "H, 

Darclee" Brăila 
Brăila BR 

30 
Concurs judeţean de arte 

plastice ”Ion Gâţă” 
iunie 

Liceul de Arte "H, 

Darclee" Brăila 
Brăila BR 

31 
Proiect judeţean "Arta-lumină 

pentru suflet şi minte” 
iunie 

Liceul de Arte "H, 

Darclee" Brăila 
Brăila BR 

32 
Proiect educaţional ”Copiii şi 

natura” 
mai  

Liceul Pedagogic ”D. P. 

Perpessicius” Brăila 
Brăila BR 

33 
Proiect educaţional judeţean 

”Vreau să te cunosc mai bine” 
aprilie 

Liceul Pedagogic ”D. P. 

Perpessicius” Brăila 
Brăila BR 

34 
Proiect educaţional ”Micii 

meşteri populari" 
decembrie 

Liceul Tehnologic "G. 

Moisil" Brăila 
Brăila BR 

35 
Simpozion judeţean "Micii 

meseriaşi-O lume care se 

pierde..." 
mai  

Liceul Tehnologic "G. 

Moisil" Brăila 
Brăila BR 

36 
Proiect educaţional ”Spune: nu, 

drogurilor!” 
iunie 

Liceul Tehnologic "G. 

Moisil" Brăila 
Brăila BR 

37 
Proiect  judeţean "Ziua 

mondială a apei" 
mai  

Liceul Tehnologic "Gh. 

K. Constantinescu" Brăila 
Brăila BR 

38 Simpozionul ”Smart Job” mai  
Liceul Tehnologic "M. 

Basarab" Măxineni 
Măxineni BR 

39 
Proiect educaţional judeţean 

”My Europe” 
mai  

Liceul Tehnologic ”C. 

Brâncoveanu” Brăila 
Brăila BR 

40 
Proiect educaţional judeţean 

”Natura înseamnă viaţă” 
iunie 

Liceul Tehnologic ”C. 

Brâncoveanu” Brăila 
Brăila BR 

41 
Proiect educaţional judeţean 

"Împreună pentru viaţă în 

armonie" 
iunie 

Liceul Teoretic "N. Iorga" 

Brăila 
Brăila BR 

42 
Concursul de creaţie "Panait 

Cerna" 
noiembrie 

Liceul Teoretic "P. 

Cerna" Brăila 
Brăila BR 

43 
Proiect judeţean ”Calea către 

sine” 
iunie 

Liceul Teoretic ”G. 

Vâlsan” Făurei 
Făurei BR 

44 
Proiect educaţional judeţean 

”Credinţă şi iubire” 
iunie 

Liceul Teoretic ”M. 

Sebastian” Brăila 
Brăila BR 

45 
Proiect educaţional judeţean 

”Les TICE en classe de FLE” 
mai  

Liceul Teoretic ”M. 

Sebastian” Brăila 
Brăila BR 
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46 
Proiect educaţional judeţean 

”Brăila multietnică-Brăila 

Autentică” 
aprilie 

Liceul Teoretic ”M. 

Sebastian” Brăila 
Brăila BR 

47 

Proiect educaţional judeţean 

”Cultură şi civilizaţie pe 

malurile Prutului şi a Dunării 

de Jos” 

august 
Liceul Teoretic ”M. 

Sebastian” Brăila 
Brăila BR 

48 
Proiect educaţional ”Pledoarie 

pentru lectură” 
septembrie 

Liceul Teoretic ”M. 

Sebastian” Brăila 
Brăila BR 

49 
Concurs judeţean ”Orizontul 

local în arta fotografică” 
iunie 

Liceul Teoretic ”M. 

Sebastian” Brăila 
Brăila BR 

50 
Concurs judeţean de karting 

”Aşii volanului” 
iunie Palatul Copiilor Brăila Brăila BR 

51 
Proiect educaţional "Şcoala 

Vedetelor" 
decembrie 

Şcoala Gimnazială "R. 

Tudoran" Brăila 
Brăila BR 

52 

Simpozion judeţean 

"Interdiscplinaritate, 

transdisciplinaritate şi 

pluridisciplinaritate în educaţie 

- exemple de bune practici" 

iunie 
Şcoala Gimnazială "Sf. 

Andrei" Brăila 
Brăila BR 

53 
Proiect educaţional ”Cartea lui 

Pann” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”A. 

Pann” Brăila 
Brăila BR 

54 

Proiect educaţional "Şcoala 

părinţilor ai căror copii sunt cu 

cerinţe educative speciale 

(CES)" 

noiembrie 
Şcoala Gimnazială ”A. S. 

Puşkin” Brăila 
Brăila BR 

55 
Proiect educaţional judeţean 

”Dor de părinţi” 
iunie 

Şcoala Gimnazială 

”A.Vlaicu” Brăila 
Brăila BR 

56 
Proiect educaţional judeţean 

”Istoria şi Geografia oraşului 

meu de suflet, Brăila” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”Al. I. 

Cuza” Brăila 
Brăila BR 

57 
Proiect judeţean ”Cu un dar de 

la fiecare să facem azi o 

minune vindecătoare” 
martie 

Şcoala Gimnazială ”Al. I. 

Cuza” Brăila 
Brăila BR 

58 
Proiect educaţional ”Dialog 

cu...scriitorii” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”Al. 

Vechiu” Zăvoaia 
Zăvoaia BR 

59 
Proiect educaţional judeţean 

”Universul copilăriei mele” 
mai  

Şcoala Gimnazială ”Al. 

Vechiu” Zăvoaia 
Zăvoaia BR 

60 
Proiect educaţional ”De la robie 

la libertate” 
februarie 

Şcoala Gimnazială 

”Anton Pann” Brăila 
Brăila BR 

61 
Proiect educaţional ”Călătorie 

în labirintul ştiinţelor” 
mai  

Şcoala Gimnazială 

”Anton Pann” Brăila 
Brăila BR 

62 
Proiect educaţional ”Educaţie 

pentru viaţă=Educaţie 

ecologică” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”Aurel 

Horneţ” Tudor 

Vladimirescu 

Tudor 

Vladimirescu 
BR 
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63 
Concurs judeţean ”Cupa 

Pandurii” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”Aurel 

Horneţ” Tudor 

Vladimirescu 

Tudor 

Vladimirescu 
BR 

64 
Proiect educaţional judeţean 

"Călător prin România şi Marea 

Britanie" 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”D. 

Cantemir” Brăila 
Brăila BR 

65 
Proiect judeţean ”Verde pentru 

fiecare” 
mai  

Şcoala Gimnazială ”D. 

Cantemir” Brăila 
Brăila BR 

66 
Proiect educaţional ”Copiii, 

iconografia şi credinţa creştin 

ortodoxă!” 
mai  

Şcoala Gimnazială ”E. 

Teeodoroiu” Brăila 
Brăila BR 

67 
Proiect educaţional judeţean 

”Preşcolarul de azi, şcolarul de 

mâine” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”I. L. 

Caragiale” Brăila 
Brăila BR 

68 
Proiect educaţional judeţean 

”Atelierul de Handmade... 

pentru suflet” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”Ion 

Creangă” Brăila 
Brăila BR 

69 
Proiect educaţional judeţean 

”Prietenii Pământului” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”Ion 

Creangă” Brăila 
Brăila BR 

70 
Proiect educaţional ”Din norii 

Brăilei deschidem porţi spre 

lumină” 
mai  

Şcoala Gimnazială ”Ion 

Creangă” Brăila 
Brăila BR 

71 
Concurs judeţean de machete 

”Peisajul de pe strada mea” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”M. 

Dragomir” Brăila 
Brăila BR 

72 
Concurs Interdisciplinar 

Matematică şi Ştiinţe ”10 

pentru 10” 
aprilie 

Şcoala Gimnazială ”M. 

Dragomir” Brăila 
Brăila BR 

73 
Concurs judeţean ”Calculatorul 

altfel” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”M. 

Sadoveanu” Brăila 
Brăila BR 

74 
Concurs judeţean ”Sunt un 

tânăr european” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”M. 

Sadoveanu” Brăila 
Brăila BR 

75 
Simpozion judeţean ”Stop 

consumurilor excesive de apă şi 

energie” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”M. 

Sadoveanu” Brăila 
Brăila BR 

76 
Proiect educaţional judeţean 

”Fii creativ în natură” 
mai  

Şcoala Gimnazială ”M. 

Viteazul” Brăila 
Brăila BR 

77 
Concurs de creaţie literar-

artistică ”Nicolae Grigore-

Mărăşanu” 
iunie 

Şcoala Gimnazială 

”Nicolae Grigore 

Mărăşanu” Măraşu 
Măraşu BR 

78 
Concursul judeţean ”Toate 

pânzele sus!” 
februarie 

Şcoala Gimnazială ”R. 

Tudoran” Brăila 
Brăila BR 

79 
Concurs judeţean ”Mesajul meu 

de prietenie” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”Sf. 

Andrei” Brăila 
Brăila BR 

80 
Proiect educaţional ”Îmi place 

să citesc” 
iunie 

Şcoala Gimnazială ”V. 

Alecsandri” Brăila 
Brăila BR 

81 
Proiect judeţean ”Cunoaştere 

prin joc” 
aprilie 

Şcoala Gimnazială ”V. 

Alecsandri” Brăila 
Brăila BR 



                                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                                              DOMENIUL FUNCŢIONAL  CURRICULUM  ŞI ACTIVITATE  EXTRAŞCOLARĂ 

                                                               

____________________________________________________________________________________ 
 

247 
 

82 
Proiect educaţional ”Micul 

pieton” 
iunie 

Şcoala Gimnazială 

Chiscani 
Chiscani BR 

83 
Proiect judeţean "Mari scriitori 

la ceas aniversar" 
mai  

Şcoala Gimnazială 

Ciocile 
Ciocile BR 

84 
Concursul judeţean de 

matematică ”M. Musceleanu” 
mai  Şcoala Gimnazială Cireşu Cireşu BR 

85 
Proiect educaţional judeţean 

”Mereu ne e dor de alt 

anotimp” 
mai  Şcoala Gimnazială Cireşu Cireşu BR 

86 
Proiect judeţean ”Bun venit 

coleg de învăţătură” 
mai  Şcoala Gimnazială Cireşu Cireşu BR 

87 

Proiect judeţean Identitate 

naţională - Identitate 

europeană. Ferestre către 

cunoaşterea istoriei naţionale şi 

europene 

mai  
Şcoala Gimnazială Mircea 

Vodă 
Mircea Vodă BR 

88 
Proiect educaţional ”Incursiune 

în lirica românescă” 
iunie 

Şcoala Gimnazială Mircea 

Vodă 
Mircea Vodă BR 

89 
Concursul judeţean ”Vreau să 

fiu jurnalist” 
mai  

Şcoala Gimnazială 

Movila Miresii 
Movila Miresii BR 

90 
Concursul judeţean de 

matematică ”Pitagora” 
mai  

Şcoala Gimnazială 

Movila Miresii 
Movila Miresii BR 

91 
Proiect judeţean ”Verde la 

viaţă” 
iunie 

Şcoala Gimnazială 

Movila Miresii 
Movila Miresii BR 

92 
Proiect educaţional judeţean 

”Educaţie pentru viaţă” 
iulie 

Şcoala Gimnazială 

Râmnicelu 
Râmnicelu BR 

93 
Proiect educaţional "Educaţie 

ecologică" 
iunie 

Şcoala Gimnazială 

Râmnicelu  

Şcoala Gimnazială 

Romanu  

Şcoala Gimnazială 

Racoviţa  

Şcoala Gimnazială 

Scorţaru Nou 

Râmnicelu 

Romanu 

Racoviţa 

Scorţaru Nou 

BR 

94 
Proiect de parteneriat 

educaţional "Anotimpurile în 

sunet, culoare şi cuvânt" 
mai  

Şcoala Gimnazială 

Siliştea 
Siliştea BR 

95 
Concurs judeţean ”Frumuseţea 

matematicii” 
iunie 

Şcoala Gimnazială 

Specială Tichileşti 
Tichileşti BR 

96 
Proiect educaţional judeţean 

”Nepăsarea şi urmările ei” 
iunie 

Şcoala Gimnazială 

Tichileşti 
Tichileşti BR 

97 
Proiect educaţional judeţean 

”Cupa Pandurii” 
iunie 

Şcoala Gimnazială Tudor 

Vladimirescu 
Tudor 

Vladimirescu 
BR 

98 
Proiect educaţional 

"Edutangram" 
martie Şcoala Gimnazială Unirea Unirea BR 

99 
Concurs judeţean de 

matematică ”Δelta” 
noiembrie Şcoala Gimnazială Unirea Unirea BR 
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100 
Proiect educaţional "Punte 

peste regiuni" 
iunie 

Şcoala Gimnazială 

Victoria 
Victoria BR 

101 
Proiect educaţional judeţean 

”Crosul Satul Olimpic” 
iunie 

Şcoala Gimnazială 

Victoria 
Victoria BR 

102 
Proiect educaţional judeţean 

”Cupa Astra Victoria” 
iunie 

Şcoala Gimnazială 

Victoria 
Victoria BR 

103 
Proiect educaţional judeţean 

"Spre arta şi cool-tura prin 

lectură" 
aprilie 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Brăila  
Brăila BR 

104 
Festivalul judeţean de poezie şi 

monolog Cireşarii 
martie-aprilie 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Brăila  

Atelierul de teatru 

Ciresarii  

Teatrul "Maria Filotti" 

Brăila 

Brăila BR 

 

În toate şcolile au fost derulate proiecte educaţionale diverse, atât în cadru curricular  cât şi extracurricular şi 

extraşcolar.  

La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila fost monitorizată depunerea dar şi desfăşurarea proiectelor 

educaţionale de către şcoli pentru includerea în CAEN/CAER/CAEJ 2017 şi derularea activităţilor din Şcoala 

Altfel 2017: “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” dar şi din Săptămâna Educaţiei Globale cu tema: “Educaţia 

pentru pace”. 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Aplicând strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare, proiectate de MEN, în fiecare 

unitate şcolară (PJ) există funcţia de coordonator pentru proiecte şi programe  educative şcolare şi extraşcolare 

– ceea ce reprezintă o certitudine în recunoaşterea importanţei pe care a dobândit-o latura formativă a 

învăţământului românesc. 

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 în cadrul întâlnirilor metodice a fost puternic conturată solicitarea 

cadrelor didactice de a fi sprijinite normativ în realizarea sarcinilor  impuse de statutul de coordonator pentru 

proiecte şi programe educative. 

În urma analizei rapoartelor de activitate ale coordonatorilor pentru proiecte şi programe a fost realizată în 

scop de diagnoză analiza SWOT care evidenţiază punctele tari şi punctele slabe din acest domeniu: 

Puncte tari: 

 creşterea numărului de activităţi specifice din domeniul educaţiei formale şi nonformale; 

 promovarea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea tuturor activităţilor educative derulate la 

nivelul unităţilor de învăţământ; 

 activităţi metodice judeţene şi locale cu impact deosebit prin promovarea unor exemple de bună practică; 

 coordonarea Consiliului Elevilor, implicarea acestora în proiecte pentru îmbunătăţirea vieţii comunităţii 

şcolare; 

 monitorizarea situaţiilor privind frecvenţa şcolară, fenomenul violenţei şcolare, situaţia elevilor cu părinţi 

plecaţi la muncă în străinătate, transmiterea acestor situaţii la ISJ; 

  un număr mare de activităţi desfăşurate de unităţile şcolare în parteneriat cu Poliţia, Jandarmeria, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Primării, Biserică, Direcţia Cultura, Învăţământ, Sport şi Turism, 

Palatul Copiilor Brăila; 
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 atragerea unui număr mai mare de elevi, îndeosebi ai  celor cu probleme de integrare şcolară către 

activităţile educative, concursuri, întreceri sportive, expoziţii tematice, etc. 

 actualizarea site-ului ISJ Brăila – domeniul educaţie permanentă cu activităţile educative desfăşurate la 

nivel judeţean şi documente  transmise de la MENCŞ şi ISJ. 

Puncte slabe: 

 Identificarea redusă a posibilităţilor de finanţare extrabugetară a activităţilor educative; 

 Schimbări continue de cadre didactice care ocupă funcţia de coordonator de proiecte şi programe 

educative; 

 Implicarea redusă a părinţilor şi comunităţii locale în activităţile extracuriculare; 

 Interesul relativ scăzut al elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală. 

Comisia diriginţilor 

Pe parcursul anului  şcolar 2016-2017 profesorii diriginţi au urmărit ca prin activitatea desfăşurată  să 

materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin 

optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

Comisiile diriginţilor şi-au desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborate la începutul anului 

şcolar, dar şi să răspundă unor cerinţe sau necesităţi apărute pe parcursul anului şcolar. 

Planul de activitate a urmărit activităţile: 

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere şi Orientare şi întocmirea planificării orelor de 

dirigenţie/consiliere şcolară în funcţie de nevoile elevilor şi de nivelul de studiu; 

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi constituirea comitetului de părinţi la fiecare clasă; 

3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora; 

4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie; 

5. Monitorizarea activităţii Consiliului clasei; 

6. Identificarea elevilor cu cerinţe psihopedagogice crescute şi cu situaţii deosebite în familie; 

7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea orientării socioprofesionale şi 

integrării sociale optime. 

Comisiile au oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar 

în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţiile apărute au impus-o. 

Pentru identificarea elevilor cu nevoi psihopedagogice crescute şi cu situaţii deosebite în familie, alături de 

psihopedagogul şcolii, şi-au adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie 

cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile 

regulamentului, dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în 

dificultate. 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea orientării socioprofesionale şi integrări 

sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor 

cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor naţionale şi în distribuirea de materiale 

vizând oferta educaţională. 

La sfârşitul fiecărui semestru s-au reunit consiliile claselor  pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină 

a elevilor şi pentru a stabili, de comun  acord, în ce situaţii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. 

Diriginţii s-au preocupat la sfârşitul semestrelor cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile 

speciale să fie aduse la cunoştinţă părinţilor implicaţi. 

Puncte tari: 

- se folosesc modele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul diriginţilor; 

- tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi preocupări ale elevilor; 

-  o varietate mare de activităţi extraşcolare şi extracurriculare organizate pe parcursul anului şcolar; 
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Puncte slabe: 

- cazuri de absenţă şi neglijarea sarcinilor şcolare, care pot genera abandon şcolar; 

- fenomene de violenţă generate de insuficienta instruire a beneficiarilor educaţiei (elevi, părinţi, tutori 

legali) privind ROI şi ROFUIP; 

- insuficienta implicare în integrarea şcolară şi emoţională a elevilor din familii monoparentale sau cu 

părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

 

Activitate dirigenţie – 2016-2017-BRĂILA 

 

 

 

Judeţul 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

Nr. cadre didactice Nr. coordonatori 

proiecte si 

programe 

educative 

Nr. directori 

adjuncţi  

(educativi) 
 

Învăţători 

Profesori 

diriginţi 

R U R U R U R U R U 

BRAILA 44 63 330 337 263 627 44 63 0 0 

 

În  anul şcolar 2016-2017 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.  

 

SEMESTRUL I 

CERCUL PEDAGOGIC 

EDUCAŢIA PERMANENTĂ 

Nivel gimnazial şi liceal 

Tema cercului:  

Spune da prezenţei tale la şcoală! (workshop) 

Responsabili:  

prof. gr. I, Leiciu Narcisa Liliana, Colegiul Economic „I. Ghica” Brăila 

prof. gr. I , Muşat Simona Geanina, Colegiul Economic „I. Ghica” Brăila 

prof. gr. I, Maraloiu Pompilia Mioara, Colegiul Economic „I. Ghica” Brăila 

prof. gr. I, Berechet Steluţa Claudia, Colegiul Economic „I. Ghica” Brăila 

Locul de desfăşurare a activităţii: Colegiul Economic „I. Ghica” Brăila  

Data desfăşurarii activităţii: vineri, 18 noiembrie 2016, ora 14,30  

Prof. moderator - Inspector şcolar: prof. gr. I Ion Aurelia 

 

SEMESTRUL al II-lea 

EDUCAŢIA PERMANENTĂ 

Nivel gimnazial şi liceal 

Temele cercului:  

Portofoliul dirigintelui  

Exemple de bune practici –Informare si documentare despre deşeuri de plastic si civism. Evenimente 

socio-civice. 

Locul de desfăşurare a activităţii: ISJ Brăila – sediul 2 

Data desfăşurării activităţii: joi, 16 februarie 2017, ora 15,00  

Prof. moderator - Inspector şcolar: prof. gr. I Ion Aurelia 
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RAPORT PRIVIND DERULAREA PROGRAMULUI „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

AN ŞCOLAR 2016-2017 

 

 PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

În vederea elaborării programului de activităţi, în timpul primului semestru, s-au solicitat de la elevi, cadre 

didactice şi părinţi propuneri pentru desfăşurarea activităţilor din săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai 

bun!” După colectarea propunerilor s-au desfăşurat dezbateri în colectivele de elevi, în Consiliul 

Reprezentativ al Elevilor, in Consiliul Profesoral si in Consiliul Reprezentativ al Părinţilor în vederea adoptării 

programului agreat de majoritatea elevilor, profesorilor si părinţilor. 

În programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” au fost incluşi toţi elevii scolii şi toate cadrele didactice. 

Programul stabilit  a fost afişat la avizierul elevilor şi în cancelaria profesorilor. 

 Fiecare activitate a fost coordonată de un numar suficient de cadre didactice, corespunzător cu numărul 

elevilor participanţi, astfel incat sa fie asigurata securitatea elevilor. 

 Activitatile au fost monitorizate de directorii şcolii, consilierul educativ si coordonatorul C.E.A.C. 

 

2.TIPURI DE ACTIVITĂŢI DERULATE:  

     a) Activităţi tehnico-ştiinţifice:  

 Sesiuni de referate şi prezentări PPT –în cadrul căreia elevii au prezentat referate cu teme alese din 

domeniul unor discipline. 

 Problemele globale ale omenirii-vizualizare filme documentare,  urmate de  dezbateri libere privind 

tehnicile de manipulare. 

 Importanţa zonelor umede- vizite şi dezbateri la Muzeul Ştiintelor Naturii. 

 Călătorie imaginară printre planetele sistemului solar-prezentare si vizualizare. 

   b) Activităţi culturale:   

 Minorităţile nationale-prezentare de referate si prezentări, urmată de dezbateri 

 Vizită muzee  

 Vizionare de filme, piese teatru şi documentare istorice. 

 c) Activităţi sportive:   

 Concursuri sportive: joc sportiv, trasee aplicative, şah. 

 Întreceri sportive: tenis de masă, handbal, fotbal. 

  d) Activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare 

(inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi 

comunicare etc.) 

 Întâlnirea voluntarilor de la  Fundaţia ,,Tineri pentru tineri”-în cadrul căreia s-au dezbătut teme privind 

educaţia in familie, adolescenţă, sexualitate, contracepţie şi boli cu transmitere sexuală. 

 Public Speaking - în cadrul acestei activităţi elevii şi-au prezentat punctele de vedere asupra filmelor 

vizionate anterior. 

 Masă rotundă pe tema-violenţa în mediul şcolar - s-au prezentat tipurile de violenţă, după care s-au 

purtat discuţii referitor la cele prezentate. 

 Studii de caz - elevii au relatat cazuri de violenţă cunoscute de ei cu puncte de vedere.  

e) Consiliere si orientare 

 Proiect “ Parteneriate activ şcoală-firme pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale”- 

Activitatea a presupus prezentarea mai multor meserii. La întâlnire au participat şi reprezentanţi ai 

agenţilor economici. 

 f)Vizite de studii: 

 Excursie-vizită la Grădina Botanica şi Univ. “Dunărea de Jos” Galaţi. 
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 Ziua Porţilor Deschise -Univ.“C. Brâncoveanu”- în cadrul acestei activităţi s-a făcut o prezentare 

detaliată a domeniilor de activitate, a statului de student şi de bursier ERASMUS. 

 Vizită la Facultatea de Inginerie Brăila – au avut loc întălniri cu profesorii facultăţii care le-au făcut 

cunoscute elevilor laboratoarele şi cabinetele din instituţie, precum şi specializările la care se pot 

înscrie după absolvirea liceului cu bacalaureat. 

 S-a organizat târgul “Firma de exercitiu-primul pas catre o afacere de success”. 

g) Activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului. 

 Activităţi de ecologizare în judeţul Brăila; 

 Activitate de colectare a deşeurilor. 

 

 

                ANALIZA SWOT: 

a. Puncte tari: 

 implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în derularea activităţilor; 

 existenţa bazei materiale necesară desfăşurării activităţilor; 

 buna colaborare cu partenerii implicaţi;  

 punctualitatea elevilor şi cadrelor didactice. 

 diversitatea activităţilor ce pot fi desfăşurate în aceasta săptămână; 

 dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi interacţionare. 

                    b.   Puncte slabe: 

 inhibarea unor elevi mai puţin obişnuiţi cu astfel de activităţi; 

 vocabular sărac a unor vorbitori, lipsiţi de expresivitate; 

 puţine  activităţi desfăşurate în mijlocul naturii. 

c.  Oportunităţi:  

 transportul gratuit al elevilor în oraş; 

 disponibilitatea partenerilor de a se implica in activităţile şcolii; 

 crearea de parteneriate cu alte şcoli şi instituţii. 

                    d.  Ameninţări: 

 scăderea populaţiei şcolare; 

 tentaţii negative dinspre comunitate ; 

 părinţi plecaţi la munca în străinătate. 

 

                    e. Recomandări, sugestii: 

 elevii să empatizeze cu auditoriul; 

  elevii să rezolve problemele apărute prin metode adecvate ; 

 implicarea părinţilor în mai multe activităţi. 

 

VI. Resurse umane manageriale 

 

 Managementul unităţilor şcolare a cunoscut o profesionalizare continuă, asigurându-se conducerea acestora 

de către cadre didactice experţi în management educaţional, acreditaţi în urma concursului de directori. În 

acest sens, performanţa managerială este mai vizibilă , atât în proiectare, cât şi în execuţie. 

  Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, în cele două sesiuni s-a realizat în baza OMENCS nr. 5080/31.08.2016; OMEN 

3969/2017 privind Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de 

director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, OMEN 4068/2017, Procedura 

Operaţională nr. 43013/2016 privind organizarea şi desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului  pentru 



                                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                                              DOMENIUL FUNCŢIONAL  CURRICULUM  ŞI ACTIVITATE  EXTRAŞCOLARĂ 

                                                               

____________________________________________________________________________________ 
 

253 
 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar; Procedura 

operaţională nr. 1613/ DGMP/ 07.07.2017 privind organizarea şi  desfăşurarea probei scrise şi evaluarea 

testului grilă în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, Nota MEN 1556/DGMP/03.07.2017, Procedura operaţională ISJ Brăila 

nr. 7334/23.06.2017 privind organizarea şi desfăşurarea interviului; Procedura operaţională ISJ Brăila nr. 

7154/19.06.2017 privind înscrierea şi validarea dosarelor înscrişi la concurs; Procedura operaţională ISJ Brăila  

nr. 7310/22.06.2017 privind criteriile de selecţie a membrilor comisiilor de concurs. 

SESIUNEA OCTOMBRIE 2016 

 DATE STATISTICE  

 Număr funcţii de director în unităţile de învăţământ de stat/ particular scoase la concurs: 108/0. 

 Număr funcţii de director adjunct în unităţile de învăţământ de stat/ particular scoase la concurs: 50/0. 

 Număr funcţii de director în centrele de excelenţă: 0 /0. 

 La proba proba scrisă număr total de participanţi a fost 127, din care admişi 116. 

       Număr candidaţi retraşi în timpul probei scrise: 0 

 La proba de evaluarea curriculumui  vitae  număr total de participanţi a fost :115,din care admişi:106. 

 La proba de interviu număr total de participanţi a fost:107, din care admişi:106. 

 Număr contestaţii înregistrate: 5. 

SESIUNEA IUNIE – AUGUST 2017 

DATE STATISTICE   

 Numărul comisiilor de concurs constituite: 4 

 Număr funcţii de director în unităţile de învăţământ de stat publicate pentru concurs: 24  

 Număr funcţii de director adjunct în unităţile de învăţământ de stat pentru concurs: 29 

 Număr dosarelor de înscriere la concurs depuse :53 

 Numărul candidaţilor admişi/respinşi după etapa de verificare a dosarelor: 53/0 

 La proba scrisă număr total de participanţi a fost: 52, din care admişi:48  

 Număr candidaţi retraşi în timpul probei scrise: 0 Număr candidaţi eliminaţi în timpul probei scrise: 0 

 Număr contestaţii înregistrate la: proba scrisă: 0, proba de evaluare a CV: 1, proba interviu: 1. 

DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI -  22 AUGUST 2017 

    Ocuparea posturilor rămase vacante după concursul de directori s-a efectuat prin detaşare în interesul 

învăţământului, conform Notei M.E.N nr.1836/DGMP/ 04.08.2017. 

DATE STATISTICE   

 Numărul comisiilor de evaluare constituite: 2 

 Număr funcţii de director în unităţile de învăţământ de stat publicate pentru detaşare : 5  

 Număr funcţii de director adjunct în unităţile de învăţământ de stat pentru detaşare : 9 

 Număr candidaţi înscrişi: 17 

 Număr funcţii de director în unităţile de învăţământ de stat promovate  pentru detaşare:3 

 Număr funcţii de director adjunct  în unităţile de învăţământ de stat promovate  pentru detaşare:7 

     În anul şcolar 2016 - 2017, în judeţul Brăila există un număr de 107 unităţi cu personalitate juridică, 

învăţământ public de stat (104 unităţi şcolare, CSEI, Palatul Copiilor, CJRAE), 107 directori şi 50 directori 

adjuncţi.    

 

Unităţi de învăţământ Funcţii de conducere 

Director Director adjunct 
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Grădiniţe 17  

Şcoli Gimnaziale 65 34 

Licee 22 16 

C.S.E.I. –Centrul Şcolar pt. Educaţie 

Incluzivă 

1 - 

Palatul Copiilor 1 - 

CJRAE 1 - 

Total 107 50 

 

Îndrumarea, consilierea conducerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat privind: 

 Realizarea documentelor  manageriale, a  instrumentelor  de  monitorizare  şi  evaluare  a personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 

 Îndrumarea conducerii unităţilor de învăţământ privind încadrarea în funcţie (degrevare normă) în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi a proiectării bugetare în baza costului standard/elev; 

 Sprijinirea directorilor în organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor naţionale, 

concursurilor, olimpiadelor şcolare (elevi, cadre didactice); 

 Realizarea procedurilor de lucru care să conducă la aplicarea corectă a legislaţiei cu eficienţă 

maximă; 

 Sprijinirea directorilor  în negocierea şi rezolvarea rapidă, eficientă, transparentă şi corectă a 

eventualelor conflicte apărute în unitatea de învăţământ. 

 

 

VII. PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR  BRĂILA 

 

PALATUL COPIILOR 

CAPITOLUL I-RESURSE 

Reţeaua şcolară-domeniul extraşcolar 

UNITATEA NR.ELEVI NUMĂR GRUPE SITUAŢIE JURIDICĂ 

Palatul Copiilor Brăila 2108 175 Cu personalitate juridică 

Filiala Ianca 264 22 Fără personalitate 

juridică 

Filiala Făurei 60 5 Fără personalitate 

juridică 

 

UNITATEA Nr.norme 

didactice 

Nr.cercuri Nr.cadre 

didactice 

Norme 

didactic 

auxiliar 

Nr.persoane 

nedidactice 

   

20 20  2 3     

2,5 3 3 - -     

0,5 1 1 - -     

 

RESURSA UMANĂ CUPRINSĂ LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE 

FURNIZEAZĂ ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE : 
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Palatul Copilor s-a preocupat de asigurarea necesarului de cadre didactice, de încadrarea corespunzătoare cu 

personal calificat, astfel încât elevii să beneficieze de un proces instructiv –educativ modernizat, ţintit pe 

realitatea concretă, care să aplice dominant caracterul practico –aplicativ pentru domeniile abordate în 

cercurile de activitate. 

 

UNITATE

A 

Cadr

e 

Grad 

I 

Gra

d II 

De

f 

Debutan

ţi 

Fără 

grad

e 

Titular

i cu 

norma 

de 

bază 

Suplinit

or 

calificat 

Suplinito

r 

necalific

at 

Pensiona

ri 

Asocia

ţi 

 

Palatul 

copiilor 

10 5 3 1 4 19 3 3 1 -  

Fil.Ianca 1 1 - - - - - - - -  

Fil.Faurei - - - - - - - 1 - -  

RESURSE MATERIALE 

Infrastructură 

Palatul Copiilor Brăila; funcţionează în clădiri aflate in inventarul-patrimoniul propriu,  

Filiala Ianca funcţionează într-o clădire aflate în patrimoniul Primăriei Ianca pentru care are contract de 

concesiune până în 2025, Filiala Făurei (0,5 normă) numai are clădire proprie, activitatea se desfăşoară in 

locaţii puse anual de către liceul din oraş. 

Dotare este suficientă şi funcţională pentru a asigura obună organizare şi realizare a activităţilor extraşcolare 

propuse. 

 

RESURSE FINANCIARE 

 

Finanţare de la MEN 

 Se asigură cheltuielile pentru utilităţi, servicii, deplasarea copiilor în concursuri/festivaluri CAEN, materiale 

consumabile pentru funcţionarea departamentelor secretariat/ contabilitate/ management şi pentru 

intreţinerea/igienizarea curentă a spaţiilor, iar în afara acestora s-au mai alocat: 

 

UNITATEA FINANŢARE  MECTS FIANŢARE CL/CJ RESURSE  

EXTRABUGETARE 

Palatul Copiilor Brăila 8500 lei pentru 

organizarea Concursului 

Naţional de Ecoturism 

,,Danubius” 

 

Festival-concurs 

national de folclor,,Lina 

Chiralina,,  
 

 

 

4872 lei pentru 

organizarea Concursului 

national de carturi 

 

 

 

 

 

 

Cofinanţare  festival-  

cazare, masă 

participanţi cât şi 

sonorizarea pentru trei 

zile de concurs  

 

346 lei 

 

 

 

1775 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1835 lei 
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Concursului national de 

dans modern,,Sa fii 

dinamic,, 
 

 Perfecţionare/ inspecţii grade didactice 

Inscrieri grade didactice şi inspecţii curente /speciale 

UNITATEA NR.CADRE 

DIDACTICE 

GRAD DIDACTIC INSPECŢIE 

Palatul Copiilor 3                                                                      1 

 2                                                                      II 

 

Formare continuă/activitate metodică 

Cursuri formare 

UNITATEA NR.CADRE 

DIDACTICE 

TITLUL CURSULUI AVIZAT/ACREDITAT 

Palatul Copiilor Brăila 2 Formator Acreditat 

Filiala Ianca    

Alte forme de formare/perfeţionare 

UNITATEA NR.CADRE 

DIDACTICE 

Simpozion/seminar/conferinţă Nivel   

Palatul Copiilor 

Brăila 

1 Seminar 

 

Naţional   

Activitate metodică 

Activităţi demonstrative/dezbateri/informări pe comisii metodice  

Cerc  pedagogic-Palatul Copiilor Braila de două ori pe semestru 

Proiecte derulate 

UNITATEA PROIECTE CAEN PROIECTE 

CAERI 

PROIECTE 

CAEJ/LOCALE 

ALTE PROIECTE 

Palatul 

Copiilor 

Brăila 

Concurs naţional de 

ecoturism,,Danubius” 

Concurs naţioal de dans 

,,Să fii dinamic” 

Festival naţional de 

folclor,,Lină Chiralină” 

Concurs national de 

carturi,,Asii volanului,, 

Concurs de 

ecologie,,Viaţă-Verde-

Viitor” 

 

Concurs 

interjudeţean de 

carting ,,Cupa 

Brăilei” 

 

Concurs 

interjudeţean de 

carting ,,Aşii  

volanului” 

Concurs judeţean 

de muzică 

In calitate de 

partener cu Primăria 

Municipiului Brăila 

Festivalul florilor de 

toamnă 

Festivalul florilor de 

primăvară 

Spectacole la: 

căminele de bătrâni,  

orăşelul 

copiilor,grădina 

zoologică,instituţii 

publice cu ocazia 

sărbătorilor 

Rezultate/performanţe obţinute cu copiii 

UNITATEA Concursuri 

interjudetene. 

Loc I Loc II Loc III Mentiuni 
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nationale, 

internationale 

Palatul Copiilor 

Brăila 

 
91 62 35 18 

      

Managementul administrativ şi educaţional  

 

Aspecte pozitive 

activitatea în Palatul Copiilor se bazează pe respectarea legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului Intern 

nefiind inregistrate perturbări sau acte de incălcare a cadrului legislativ; 

au fost elaborate documentele manageriale care să asigure funcţionarea operativă;  

activitatea managerială este orientată de principiul conducerii participative şi al unităţii de acţiune a 

factorilor care cooperează la realizarea direcţiilor strategice: consiliul deadministraţie, responsabili comisii 

metodice şi tematice, cadre didactice; 

toate unităţile au dispun de autorizaţie sanitară; 

resursele financiare sunt utilizate în concordanţă cu scopurile şi politicile asumate,respectându=se 

proiectarea bugetară; 

dezvoltarea de multiple parteneriate educaţionale. 

Aspecte de imbunătăţit 

comunicarea pe orizontală şi verticală, cu autorităţile locale, comunitatea locală; 

neadaptarea la schimbare a unor cadre didactice, îndeosebi în folosirea metodelor activ-participative în 

procesul instructiv 

-educativ; 

fluctuaţia frecvenţei copiilor şi monitorizarea riguroasă a acesteia. 

Constatări şi aprecieri rezultate din toate tipurile de inspecţii realizate :  

 neadaptarea la schimbare a unor cadre didactice, îndeosebi în folosirea metodelor activ participative în 

procesul de predare, inclusiv din autoevaluarea instituţională 

Aspecte pozitive constatate 

planificarea structurată şi eficientă a curriculumului specific activităţii extraşcolare/nonformale, adecvarea 

tipului de curriculum la nevoile reale ale copiilor; 

elaborarea corectă a programelor de curs pe cercuri, în concordanţă cu experienţa anterioară a copiilor; 

respectarea, în majoritatea cazurilor, a recomandărilor pentru realizarea proiectării (competenţe specifice-

conţinuturi-activităţi de învăţare-resurse materiale-forme de organizare-modalităţi de evaluare), sunt 

prevăzute ore pentru evaluare, ameliorare/dezvoltare  

planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea unor activităţi diferenţiate cu elevii pe categorii de 

vârstă/grupe; 

integrarea resurselor TIC în desfăşurarea activităţilor curente; 

valorificarea rezultatelor în formarea la elevi a competenţelor şi abilităţilor specifice activităţii de cerc; 

practicarea unui management al clasei/grupelor eficient, bazat pe comunicare între elevi şi profesor,centrat 

pe atingerea standardelor educaţionale şi a celor specifice domeniului de activitate;  

perfomarea elevilor în concursuri/ festivaluri pe domenii de activitate la nivel internaţional/ 

naţional/regional/judeţean/local; 

abordarea intra-, inter-, pluridisciplinară a activităţilor; 

competenţă în selectarea şi utilizarea metodelor activ –participative, calitatea metodelor, tehnicilor şi 

procedeelor utilizate, ponderea mare a metodelor activ –participative utilizate în procesul de învăţare; 

accesibilizarea utilizării mijloacelor didactice; 

buna conlucrare cu partenerii educaţionali şi cu comunitatea; 
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dezvoltarea unui nr.mare de parteneriate educaţionale; 

implementarea unui nr.mare de proiecte (CAEN/CAERI/CAEJ si alte tipuri); 

preocuparea managerilor pentru asigurarea resurselor materiale necesare procesului instructive-educativ 

prin accesarea tuturor formelor de finanţare. 

Aspecte ce trebuie îmbunătăţite 

preocuparea pentru monitorizarea-evaluare progresului individual al copiilor; 

funcţionalitatea scăzută a planificărilor elaborate de unii profesori, în care strategiile adoptate nu satisfac în 

totalitate exigenţele a curriculumului adoptat; 

implicarea părinţilor în activităţile deosebite propuse;  

utilizarea în evaluare a unor criterii preponderant cantitative şi mai puţin calitative; 

timpul alocat reglării şi oferirii feedback-ului; 

atragerea/motivarea cadrelor didactice de a rămâne pe posturi pentru a se asigura continuitate şi stabilitatea 

instituţiilor. 

Ameninţări 

scăderea nr. de copii din mediul urban;  

apariţia în sistem privat a unor asociaţii  

–cluburi care organizează activităţi cu caracter nonformal; 

apariţia în şcoli a opţionalelor;  

fonduri insuficiente alocate pentru dotare/consumabile/reabilitarea-modernizarea spaţiilor. 

Oportunităţi 

participarea unui număr din ce in ce mai mare de copii din mediul rural; 

deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii; 

amplificarea dimensiunii europene prin accesarea de programe şi proiecte de cooperare internaţională; 

diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional din perspectiva descentralizării şi a 

concurenţei pe piaţa educaţiei; 

valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri; 

interesul elevilor, al părinţilor şi al cadrelor didactice din învăţământul formal de a se implica în cât mai 

multe activităţi extraşcolare. 

 

 

VIII. FINANŢARE 

 

VIII.1. Investiţii, consolidări, reabilitări, reparaţii capitale, asigurare de utilităţi  

 

În anul şcolar 2016 – 2017, Ministerului Educaţiei Naţionale a repartizat Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila 

pentru obiectivul „ Reabilitare şi consolidare Şcoala Brăileană ” suma de 300.000 lei ( pentru continuarea 

lucrărilor), pentru obiectivul ,, Lucrări de reabilitare construcţii şi instalaţii clădire ISJ Brăila – corp 1” suma 

de 100.000 lei        ( pentru continuarea lucrărilor) şi pentru obiectivul ,, Reabilitare şi consolidare CCD – corp 

2” suma de 100.000 lei    ( pentru continuarea lucrărilor). 

Cu  finanţare din fonduri europene,  prin ,,Programul Operaţional  Regional  2014-2020” vor intra în lucrări 

de eficientizare energetică Grădiniţele cu program prelungit nr. 36, 47 şi 48 Brăila şi Grădiniţa cu program 

normal nr. 60, structură a Liceului cu Program Sportiv Brăila, lucrări aflate în stadiul de proiectare. 

 

VIII.2. Dotări  
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În anul şcolar 2016 – 2017, Ministerului Educaţiei Naţionale a repartizat Casei Corpului Didactic Brăila suma 

de 59.000 lei pentru achiziţionarea unui autoturism, iar ISJ Brăila a primit suma de 50.000 lei pentru 

achiziţionarea de laptop-uri şi copiatoare. 

Microbuze 

În anul şcolar 2016-2017, nici o unitate de învăţământ nu a primit microbuze sau autobuze şcolare. Până în 

acest moment, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean  Brăila nu a fost trimisă nici o solicitare din partea 

vreunei unităţi şcolare pentru achiziţionarea de microbuze sau autobuze şcolare pentru transportul elevilor şi 

preşcolarilor. 

 

Dotări cu material didactic: 

În anul şcolar 2016– 2017  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 2016– 2017, s-au acordat următoarele burse: 

Cu finanţare/decontare prin ISJ : 

 burse elevi străini ( moldoveni) = 19 beneficiari/ lunar, suma lunară/elev, conform HG 844/2008 fiind 

de 65 euro. 

 burse elevi  “ Merit Olimpic “ = 2 beneficiari premiul I/aur conform  OMEN nr. 5319 / 28.09.2016, 

respeciv OMEN  5768/21.11.2016 – suma lunara/elev, fiind de 1250 lei/elev conform OMEN nr. 3636 / 

21.06.2016, respectiv 1450 lei incepand cu luna februarie 2017, conform OMEN nr. 3194 / 06.02.2017, 3 

beneficiari premiul III conform  OMEN nr. 5319 / 28.09.2016, respectiv OMEN 6162/22.12.2016, suma 

lunara/elev, fiind de 625 lei conform OMEN nr. 3636 / 21.06.2016, respectiv 725 lei incepand cu luna februarie 

2017, conform OMEN nr. 3194 / 06.02.2017. 

 

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 2016– 2017:   

 

MANUALE 

Programul naţional „Manuale şcolare”:  

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila a 

încheiat contracte în anul şcolar 2016 – 2017 cu 28 de edituri, conform  OMEN nr. 3384 / 11.03.2016, OMEN 

nr. 4472 / 06.07.2016  si adresa MEN nr.612/09.08.2016, valoarea contractată şi achitată fiind de 682,426.63 

lei, astfel : 

 

Nr.  

Crt. 
EDITURA 

VALOAREA 

CONTRACTULUI 

 EDITURA CORVIN 11,033.34 

2 EDITURA ARAMIS 1,302.84 

3 EDITURA OSCAR PRINT 15,732.78 

4 EDITURA PREMS LIBREXIM 23,194.67 

5 EDITURA AKADEMOS ART 7,244.99 

6 EDITURA UNISCAN 28,503.93 

7 EDITURA PE & JORDACHE 10,991.03 
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8 EDITURA CD PRESS 16,634.37 

9 EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA 45,567.56 

10 EDITURA HUMANITAS 56,302.45 

11 EDITURA ECONOMICA PREUNIV 8,033.59 

12 EDITURA LVS CREPUSCUL 4,282.62 

13 EDITURA ALL EDUCATIONAL 44,009.90 

14 EDITURA ALL SRL 12,355.10 

15 EDITURA TEORA 18,621.70 

16 EDITURA CORINT LOGISTIC 160,265.27 

17 EDITURA NICULESCU ABC 13,187.77 

18 EDITURA SIGMA 46,368.18 

19 EDITURA EDUCATIONAL CENTER 11,306.87 

20 EDITURA GRUPUL EDUCATIONAL ART 66,792.03 

21 EDITURA MISTRAL INFO MEDIA 5,498.99 

22 EDITURA EXPLORATOR 10,028.37 

23 EDITURA GIMNASIUM  26,307.90 

24 EDITURA CARDINAL  4,659.17 

25 EDITURA PRIOR&BOOKS 4,549.07 

26 EDITURA GIL 78.55 

27 EDITURA CENTRUL DE CARTE STRAINA SITKA 20,756.73 

28 EDITURA FISHER INTERNATIONAL 8,816.86 

TOTAL 682,426.63 

 

 

RECHIZITE ŞCOLARE  
Programul naţional „Rechizite şcolare” : 

Numărul efectiv de beneficiari de rechizite şcolare la nivelul judeţului Brăila, în anul şcolar 2016– 2017 este 

de 18.286 elevi, repartizati astfel : 

  nr. de pachete pentru clasa pregatitoare  - 2.112 pachete, 

 nr. de pachete pentru clasa I-a  - 2.360 pachete, 

 nr. de pachete pentru clasele II-IV  - 5.769 pachete, 

 nr. de pachete pentru clasele V - VII  - 5.613 pachete, 

 nr. de pachete pentru clasa a-VIII-a  - 2.432 pachete. 

La nivelul judeţului Brăila suma decontată de Inspectoratul Şcolar a fost de 399.580,03 lei. 

 

BANI DE LICEU 

Programul naţional „Bani de liceu”:  

Numărul efectiv de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2016– 2017, a fost de 684 

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. 
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BURSA PROFESIONALA 

Programul naţional „bursa profesionala”:  

Numărul efectiv de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2016– 2017, a fost de 1128 

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 2016– 2017, a fost de 3.724 

elevi/lună , suma repartizată de ISJ Brăila din bugetul MEN şi decontată de unităţile de învăţământ, pe anul 

financiar 2016, fiind de 871.730 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 2016– 2017, constând intr-un 

ajutor financiar (echivalentul a 200 euro), acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, conform 

Legii 269/2004, a fost de 249 elevi, iar suma totală decontată de ISJ Brăila ridicându-se la 221.615 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. ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR ŞI FORMELE ALTERNATIVE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

IX.1. ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR se desfăşoară la nivelul judeţului Brăila având la bază următoarele 

legi: 

- LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul 5239/2015. 

Pentru anul şcolar 2016 – 2017, în realizarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru învăţământul particular 

s–a avut în vedere numărul de elevi înscrişi la Şcoala Postliceală Sanitară "Sănătate şi Temperanţă", 

Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret", Scoala Primară "Sf. Maria", Grădiniţa "Free children", 

Şcoala Primară "Dr. Luca". 

În judeţul Brăila funcţionau, la 1 septembrie 2016, 5 unităţi de învăţământ particular din care: 

-învăţământ preprimar – 1 unitate; 

-învăţământ primar – 2 unităţi;  

-învăţământ liceal – 1 unitate; 

-învăţământ postliceal – 1 unitate 

 



                                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                                              DOMENIUL FUNCŢIONAL  CURRICULUM  ŞI ACTIVITATE  EXTRAŞCOLARĂ 

                                                               

____________________________________________________________________________________ 
 

262 
 

Mediul de 

rezidenţă 

Unitatea de învăţământ cu 

personalitate 

juridică/niveluri de înv. 

şcolarizate/Limba de 

predare/Adresa, nr. 

tel/fax/e-mail 

Unitatea de învăţământ cu 

PJ este 

AUTORIZATĂ/ACREDITA

TĂ pe cel puţin un nivel de 

învăţământ  

Director/Nr. decizie 

URBAN GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM NORMAL 

”FREE 

CHILDREN”,BRĂILA, 

PRE,Str. TINERETULUI Nr. 

30, Tel. 0239/629202,  

ffreechildren@yahoo.com 

Preprimar acreditat/ Ordin 

4192/08.06.2015 

IORGOVEANU ZOIŢA/ 

Decizia 994/07.09.2016 

URBAN ŞCOALA PRIMARĂ 

”SFÂNTA 

MARIA”,BRĂILA, PRE, 

PRI; Str. GOLEŞTI, Nr. 49, 

BRĂILA, Tel/Fax 

0239/616124, e-mail 

schw.angela@yahoo.com 

Preprimar şi primar  acreditat BENEDIC 

TEREZA/Decizia 

993/07.09.2016 

URBAN ŞCOALA PRIMARĂ 

”DOCTOR 

LUCA”,BRĂILA, PRI;bB-

dul INDEPENDENŢEI,  

Nr.238, BRĂILA, Tel/Fax 

0239/662611,e-mail 

scoalasanitara@gmail.com 

Primar acreditat BRATU ANCA/Decizia 

995/07.09.2016 

URBAN LICEUL TEHNOLOGIC 

UCECOM ”SPIRU HARET” 

BRĂILA, LIC,Sos 

RÂMNICU SĂRAT, Nr. 

Tel/Fax 0239/611998, e-mail 

spiru_haret2003@yahoo.com 

Liceal autorizat CODREANU 

ILEANA/Decizia 

991/07.09.2016 

URBAN ŞCOALA POSTLICEALĂ 

SANITARĂ ”SĂNĂTATE 

ŞI TEMPERANŢĂ”, 

BRĂILA, POS, B-DUL 

INDEPENDENŢEI NR. 238, 

TEL/FAX 0239/662611,e-

mai 

scoalasanitară@gmail.com 

Postliceal acreditat/ Ordin Nr. 

6190/18.12.2009/domeniul 

"sanatate si asistenta 

pedagogica" 

ACTIVITATE 

SUSPENDATA  conform 

adresei nr. 

417/03.10.2016 

URBAN ŞCOALA POSTICEALĂ 

”F.E.G. EDUCATION”, 

BRĂILA, STR. 

BOLINTINEANU, NR. 16, 

TEL/FAX 0239633977, E-

MAIL 

Postliceal acreditat/ Ordin Nr. 

6190/18.12.2009/domeniul 

"sanatate si asistenta 

pedagogica" 

LEICIU NARCISA 

LILIANA/Decizia 

1186/24.10.2016 
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fegeducationbraila@yahoo.c

om 

        

Calitatea resurselor umane 
Pentru anul şcolar 2016 – 2017, învăţământul particular din Brăila si-a propus şi aprobat  Proiectul  planului 

de şcolarizare bazat pe numărul de elevi din judeţul Brăila. 

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 2016-2017 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 2016-2017 

Învăţământ 

particular autorizat 

Învăţământ 

particular acreditat 

Total 

pe nivel 

Copii în învăţământul 

preprimar 

18 127 145 

Elevi în învăţământul primar - 81 81 

 din care, elevi în clasa 

pregătitoare 

0 23 23 

 din care, elevi în clasa I 0 30 30 

Elevi în învăţământul gimnazial 11 
 

11 

Elevi în învăţământul liceal  

(ciclul inferior) 

- - - 

Elevi în învăţământul 

profesional 

 16  

Elevi în învăţământul liceal  

(ciclul superior) 

- 34 
 

Elevi în învăţământul postliceal  - - - 

Total general 29 281 249 

 

Priorităţile pentru alternative educaţionale care au fost urmărite în anul şcolar 2016 – 2017 

 

1. Implicarea cadrelor didactice şi a copiilor în activităţi organizate la nivelul disciplinelor învăţământ 

preprimar şi primar în vederea promovării activităţii din alternativele educaţionale şi a evidenţierii 

rezultatelor copiilor; 

2. Diseminarea activităţii în alternativele educaţionale la nivelul disciplinelor; 
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3. Organizarea unor activităţi de informare a părinţilor, cadrelor didactice, comunităţii locale asupra 

specificului alternativelor educaţionale; 

4. Creşterea numărului de clase/grupe care aplică în demersul educative o alternativă educaţională. 

Înscrierile copiilor în alternativele educaţionale sunt făcute pe bază de dosare în registrele speciale, în 

conformitate cu reglementările în vigoare. 

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, conform comenzilor 

înregistrate,  de către Centrul de manuale aflat în subordinea I.Ş.J. Brăila.  

Calitatea managementului unităţilor particulare   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 şcolar 2016-2017 şcolile 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 

 

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   doar pe raza municipiului Brăila. 

Calitatea resurselor umane 

Personalul didactic este încadrat în conformitate cu legislaţia în vigoare, de către I.Ş.J. Brăila prin 

Compartimentul de selecţie, evidenţă, mobilitate şi promovare personal. 

La nivelul fiecărei alternative, sunt încadrate cadre didactice calificate, care au parcurs cursurile de abilitare 

în aplicarea alternativei educaţionale Step by Step, respectiv Waldorf.  

Cadrele didactice sunt încadrate conform specializării / specializărilor de pe diploma de licenţă / de absolvire. 

Numărul de ore pe săptămână se încadrează între limita minimă şi maximă din planul-cadru. Toate cadrele 

didactice din alternative au elaborat instrumentele de proiectare pe discipline de învăţământ.  

În ceea ce priveşte perfecţionarea prin activităţi metodice, la nivel preşcolar, se organizează cercul pedagogic 

al alternativelor educaţionale şi 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, realizându-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 

16 175 

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 40 

4 
Grădiniţa cu program 

prelungit nr. 11 

3 grupe - 

program 

prelungit 

6 47 

3 grupe - 

program normal 
3 71 

5 

Şcoala Gimnazială " E. 

Teodororiu" (structura 

Grădiniţa cu program 

prelungit nr. 33) 

3 grupe - 

program 

prelungit 

6 60 

6 
Grădiniţa cu program 

săptămânal  37 

1 grupă - 

program 

prelungit 

2 25 

7 
Grădiniţa cu program 

prelungit nr. 7 

1 grupă - 

program normal 
2 33 

8 
Grădiniţa cu program 

prelungit nr. 30 

2 grupe - 

program 

prelungit 

4 41 

3 grupe - 

program normal 
3 57 

 TOTAL 28 46 583 

 

 

 

 

NIVEL PREPRIMAR WALDORF 

Nr. 

Crt. 

Unitatea de 

învăţământ 

Nr. grupe în 

alternativa Waldorf 
Nr. cadre didactice Nr. copii 

1. 

Grădiniţa cu 

program 

săptămânal  37 

2 2 40 

 

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.  
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Specific alternativei educaţionale „Step by Step” este lucrul pe centre de activitate. Cadrul didactic din acest 

sistem organizează parcurgerea conţinuturilor şi adaptează strategiile didactice pentru desfăşurarea activităţii 

pe grupe mici. 

Elevii dovedesc receptivitate la sistemul de învăţământ pe centre de interes şi rezultatele lor la învăţătură sunt 

pe măsură, ei reuşesc să citească, să scrie, să socotească, se descurcă în activitatea de grup. Evoluţia rezultatelor 

extraşcolare este dovedită şi de caietele de evaluare ale elevilor şi de mapele acestora 

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. 

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.   

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 28 grupe Step by Step şi 2 grupe Waldorf, mai puţin cu 3 grupe decât în anul anterior. 

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 ŞI PROGRAME DE COOPERARE ŞCOLARĂ EUROPEANĂ 

 

X.1. SITUAŢIA SOLICITĂRILOR DE FINANŢARE : 

La runda de selecţie 2 februarie 2017, în cadrul programului Erasmus plus, pentru acţiunea cheie 1 (KA1), în 

domeniul educaţiei şcolare,  au depus candidaturi la Agenţia Naţională ( ANPCDEFP) un număr de 10 unitaţi 

scolare, iar in domeniul formării profesionale VET o singură unitate şcolara.  

La runda de selecţie 29 martie 2017, în cadrul programului Erasmus plus, pentru acţiunea cheie 2 (KA2), 

proiecte de parteneriat strategic,  au depus candidaturi la Agenţia Naţională ( ANPCDEFP) un număr de 8 

unitaţi scolare, iar în domeniul educaţiei adulţilor s-a trimis o singură candidatură.  

Au fost aprobate 3  proiecte în cadrul acţiunii cheie 1 ( KA1), iar în cadrul acţiunii cheie 2 (KA2), 4 unităţi 

şcolare au devenit parteneri în proiecte cu coordonatori din alte ţări: 

 

Nr. 

Crt  

Unitatea Şcolară Titlul Proiectului  Nr. Referinta Tip 

proiect 

1 Colegiul Tehnic "Panait 

Istrati" 

Braila 

Pregatirea in context 

educational pentru 

reducerea abandonului 

scolar 

2017-1-RO01-

KA101-036547 

Erasmus 

plus  

 KA 1 
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2 Centrul Scolar de Educatie 

Incluziva- Braila 

Integrarea copiilor cu 

C.E.S. prin activitati 

placute 

2017-1-RO01-

KA101-036449 

Erasmus 

plus  

KA1 

3 Scoala Gimnaziala "Sf. 

Andrei" 

Şcoală creativă favorabilă 

dezvoltării autonomiei 

elevului 

2017-1-RO01-

KA101-03650 

Erasmus 

plus  

KA1 

4 Gradinita cu Program 

Prelungit Nr. 8 

I love science 2017-1-EE01-KA219-

034878_4 

Erasmus 

plus  

KA2 

Partener 

5 Colegiul Naţional ,,Nicolae 

Bălcescu’’ 

S(t)imulating European 

Identity 

2017-1-EL01-KA219-

036330_2 

Erasmus 

plus  

KA 2 

Partener 

6 Şcoala Gimnazială ,,Radu 

Tudoran’’ 

Help Our Mother Earth 2017-1-HU01-

KA219-035958_4 

Erasmus 

plus  

KA 2 

Partener 

7 Şcoala Gimnazială ,,Aurel 

Vlaicu’’ 

Let's Build Bridges 

Together 

2017-1-IT02-KA219-

036934_2 

Erasmus 

plus  

KA 2 

Partener 

 

X.2 PARTENERIATE ERASMUS PLUS IN DERULARE 

Proiecte Erasmus plus  aflate in derulare in anul şcolar 2016 – 2017 in judetul nostru: 

Nr. 

Crt. 

Unitatea Şcolară Denumirea 

proiectului  

Tip proiect Nr. Referinţă / 

Nume coordonator 

proiect 

Anul 

aprobării 

proiectului  

1.  Colegiul Naţional 

,,Gh. M. 

Murgoci’’ 

Brăila 

Successful 

communication- 

the future Of 

Europe 

Erasmus + 

 

KA2 

partener 

2015-1-PL01-

KA219-017061_3  

 

prof. Giurcă 

Mihaela 

prof. Stroe Olga 

2015 

2.  Liceul Teoretic 

,,N. Iorga’’ Brăila 

Action !  

Erasmus + 

KA2 

partener 

2015-1-FR01-
KA219-014913-4 
 

prof. Doroftei 

Simona 

2015 

3.  Liceul Pedagogic 

,,D.P.Perpessicius

s’ Brăila 

Noi orizonturi în 

instrire. Formarea 

viitorilor educatori 

în acord cu 

exigenţele 

europene privind 

învăţământul 

preşcolar 

Erasmus + 

 

 

KA 1  

VET 

 

2015-1-RO01-

KA102-014200 

 

Prof. Munteanu 

Silvia 

2015 
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4.  Scoala 

Gimnaziala ,,ION 

CREANGA’’ 

Brăila 

Maths is fun Erasmus + 

 

 

KA2 

partener 

 

2015-1-TR01-
KA2019-02253-1 
 

Prof. Jianu Violeta  

2015 

5.  Scoala 

Gimnaziala 

,,Mihai 

Eminescu’’ 

Brăila 

Music to decrease 

inequality at 

school 

Erasmus + 

 

 

KA2 

partener 

2015-1-IT02-

KA219-

014905_6_0009 

 

Nistor Lidia 

2015 

6.  Scoala 

Gimnaziala "Mihu 

Dragomir" 

Brăila 

Democratic 

European Schools 

for Success - 

DESS 

Erasmus + 

 

 

KA 2 

coordonator 

2016-1-RO01-

KA201-024569 

 

prof. Zlavog Ioana 

2016 

7.  COLEGIUL 

NATIONAL 

"A.ASLAN" 

Brăila 

Useful,Usability, 

Disponibility 

Erasmus + 

 

KA2 

partener 

 

2015-1-RO01-

KA204-015258 

Prof.  

Colescu Alina, 

Dănăilă Luminiţa 

2015 

8.  Grădiniţa cu 

program prelungit 

nr.2 Brăila 

Researching from 

the school library 

to improve the 

environment 

Erasmus + 

KA 2 

partener 

2015-1-ES01-

KA219-016063_5 

 

prof. Topal Rodica 

2015 

9.  Grădiniţa cu 

program prelungit 

nr.2 Brăila 

Educaţia outdoor, 

un pas spre viitor 

Erasmus + 

KA 2 

partener 

2016-1-RO01-

KA101-023716 

Prof. Topal Rodica 

2016 

10.  Şcoala 

Gimnazială 

Romanu, 

jud.Brăila 

Stand Up to Start 

Up 

Erasmus + 

KA 2 

partener 

2016-1-ES01-

KA219-025160_4 

prof. Ioan 

Georgiana 

prof. Lidia Nistor 

2016 

11.  COLEGIUL 

NATIONAL 

"Nicolae 

BALCESCU" 

Brăila 

ECO HIKING 

EUROPE 

 

Erasmus + 

KA 2 

partener 

2016-1-CZ01-

KA219-023903 

prof. Mocanu 

Luminita 

2016 

12.  Şcoala gimnazială 

„Mihu Dragomir” 

Brăila 

”Home Alone” Erasmus + 

KA 2 

partener 

2016-1-PL01-

KA219-026247_5 

 

Prof. Zlavog Ioana 

2016 

13.  Gradinita cu 

rpogram prelungit 

nr. 36 - Brăila 

I know what I 

want to be 

Erasmus + 

KA 2 

partener 

2015-1-IT02-

KA219-015441_2 

prof. Vanghele 

Oana 

2015 

14.  CENTRUL 

ŞCOLAR DE 

All Special Kids - 

Parents 

Erasmus + 

KA 2 

2015-1-TR01-

KA204-022424 

2015 
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EDUCAŢIE 

INCLUZIVĂ -

BRĂILA 

partener 

 

 

prof. David Anca 

15.  Liceul cu program 

Sportiv Braila 

My Europe, My 

life, My Future 

Erasmus + 

KA 2 

partener 

 

2016-1-PL-01-

KA219-026777_3 

 

Prof. Canciu 

Liliana 

2016 

16.  Liceul Tehnologic 

,,G. Moisil’’Braila 

Work Based 

Training 

Erasmus + 

KA 2 

partener 

 

 

2016-1-TR01-

KA202-033963” 

prof. Diţǎ 

Alexandra 

2016 

17.  Liceul Tehnologic 

,,A. Saligny’’  

Tell your story Erasmus + 

KA 2 

partener 

 

prof. Dogaru Anca 

 

2015 

    

         In cadrul vizitelor de monitorizare, având ca arie de referinţă : implementarea proiectelor Erasmus plus, 

metodele şi instrumentele de monitorizare utilizate au fost : 

- Chestionare privind proiectul de mobilitate KA1; 
- Chestionarul privind  proiectul de parteneriat strategic KA2; 
- Chestionare privind implicarea directorului în proiecte şcolare; 
- Chestionare privind implicarea elevilor în proiecte şcolare; 
- Chestionare adresate cadrelor didactice din şcoală; 
- Observaţia directa şi indirectă; 

- Interviuri; 

- Covorbiri telefonice 

 Proiectele au respectat obiectivele şi activităţile propuse în formularele de candidatură  şi au înregistrat 

un multiplu impact : 

Impactul asupra elevilor: 

- îmbunătăţirea abilităţilor sociale; 

- îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice; 

- creşterea abilităţilor în utilizarea TIC; 

- îmbunătăţirea cunoştinţelor despre ţările partenere şi cultura acestora;  

- spiritul de echipa; 

- creşterea gradului de toleranţă şi acceptare reciprocă ; 

- eliminarea prejudecăţilor şi xenofobiei; 

- spirit fair-play în contextul cetăţeniei europene; 

- munca în echipă; 

- valorificarea potenţialului elevilor; 

- cetăţenie europeană . 

Impactul asupra profesorilor: 

- îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice; 

- îmbunătăţirea compeţentelor pedagogice; 

- îmbunătăţirea competenţelor manageriale; 

- creşterea abilităţilor în utilizarea TIC; 

- creşterea motivaţiei; 



                                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                                              DOMENIUL FUNCŢIONAL  CURRICULUM  ŞI ACTIVITATE  EXTRAŞCOLARĂ 

                                                               

____________________________________________________________________________________ 
 

270 
 

- îmbunătăţirea cunoştintelor despre ţările partenere şi cultura acestora; 

- dorinţa de perfecţionare, abilităţile de comunicare şi munca în echipă ; 

- îmbunătăţirea comunicării profesor/elev. 

  Impactul  asupra comunităţii locale: 

- îmbunătăţirea imaginii şcolilor în comunitate; 

- îmbunătăţirea cooperarii între profesorii din şcolile care deruleaza proiecte Erasmus plus şi 

comunitatea locală. 

 Diseminările acestor proiecte s-au realizat astfel: 

-în mass media locala, pe site-ul scolii; 

- prin amenajarea colţului proiectului amenajat în cadrul instituţiei de învăţământ; 

-  la nivelul comisiei metodice din şcoala, prin discuţii tematice 

- la cercul pedagogic al cadrelor didactice  din judeţ; 

- la cercul pedagogic cu directorii si metodiştii din judetul Brăila; 

-  în cadrul şedintelor cu părinţii din unităţile şcolare care deruleaza astfel de proeicte prin prezentarea 

obiectivelor şi a activitatilor derulate sau care urmeaza a fi derulate; 

 

X.3 OLIMPIADE SI CONCURSURI CU TEMATICA EUROPEANA 

OLIMPIADA NAŢIONALA DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ŞI GANDIRE CRITICĂ – 

TINERII DEZBAT 2017 

Etapa  judeţeană: 

Olimpiada naţională de argumentare, dezbatere şi gândire critică - Tinerii Dezbat, etapa judeţeanǎ, 

ediţia 2017, s-a desfǎşurat în conformitate cu calendarul fǎcut public prin Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale 

în zilele de 20-21 mai 2017, la Colegiul Naţional ,,Gh. M. Murgoci’’.  

Organizare: 

Comisia Judeţeanǎ de organizare şi evaluare  pentru Olimpiada  Naţională “Tinerii Dezbat’’, faza 

judeţeanǎ, a fost numitǎ prin Decizia ISJ nr. 641 / 19.05.2017 şi a fost formatǎ, conform prevederilor 

regulamentului de concurs din: 

Preşedinte: Prof. dr. Canciu Cătălin   

Preşedinte executiv- Troia Georgiana 

Vicepreşedinte- prof.Kiţu Daniel 

Secretar / tubulator- prof. Cazacu Mirela 

                               -informatician Draghici Rafael 

Arbitri- prof. Turcu Florentina 

- Prof. Musat Cristina 

- Prof. Cîrîc Gena 

- Prof.Negoiţă Doina 

- Prof. Bordeanu Marioara 

- Prof.  Maraloiu Pompilia 

- Prof. Gheţu Oana 

- Prof. Ionescu Raluca 

- Prof. Radu Iulia  

- Prof.Stratulat Marius 

- Prof. Bici Cernea Stela 

- Prof. Lupea Fănica 

- Prof. Katthak Daniela 

  



                                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                                              DOMENIUL FUNCŢIONAL  CURRICULUM  ŞI ACTIVITATE  EXTRAŞCOLARĂ 

                                                               

____________________________________________________________________________________ 
 

271 
 

Olimpiada se adresează exclusiv elevilor de liceu şi presupune două secţiuni, Începători, elevi aflaţi la o primă 

experienţă de acest gen  şi Avansaţi, tineri cu experienţă în dezbateri.  

 La această etapă a competiţiei s-au înscris 17 echipe din liceele brăilene, 13 pentru prima secţiune  

( Incepători)  şi 4 pentru a doua ( Avansaţi): Colegiul Naţional „Ana Aslan”, Colegiul Naţional „Gh. M. 

Murgoci”, Colegiul Naţional „N. Bălcescu”, Liceul Tehnologic „N. Titulescu” Însurăţei, Liceul Tehnologic 

„N. Oncescu” Ianca, Liceul Teoretic „M. Sebastian”, Liceul Teoretic „G. Vâlsan” Făurei, Liceul Teoretic „N. 

Iorga”, Liceul Teoretic „C-tin Angelescu” Ianca, Colegiul Tehnic „E. Nicolau”, Colegiul Tehnic ”C.D. 

Neniţescu”, Colegiul Economic ”I. Ghica” şi Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” (începători), respectiv 

Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci”, Liceul Teoretic „N. Iorga”, Liceul Teoretic „M. Sebastian” şi Colegiul 

Naţional „N. Bălcescu” (avansaţi). 

Dincolo de consistenţa discursurilor, de puterea de persuasiune a debaterilor, arbitrii, profesori brăileni cu 

experienţă în astfel de competiţii, Oana Gheţu, Raluca Ionescu, Daniela Khattak, Pompilia Maraloiu, Mirela 

Curcă, dar şi începători, cadre didactice care au parcurs o sesiune de formare pe această tematică, oferită de 

C.C.D. Brăila, Geanina Cîrîc, Muşat Cristina, Bordeeanu Marioara, Stratulat Marius, Radu Iulia, Lupea 

Fănica, Turcu Florentina şi Negoiţă Doina, au apreciat toleranţa şi spiritul de fair – play al vorbitorilor, 

competenţele de gândire critică şi raţională, dar şi spiritul de echipă. 

Fiecare echipă a pregătit cele două moţiuni anunţate în prealabil, pentru Începători, Acest parlament crede că 

introducerea măsurilor de toleranţă zero pentru acte de violenţă în şcoli ar duce la reducerea acestora, 

respectiv Acest parlament crede că reţelele de socializare ar trebui să un fie accesibile minorilor sub 13 ani, 

iar pentru avansaţi, Acest parlament ar reduce vârsta de vot la 16 ani. şi Protejarea mediului înconjurător e 

mai importantă decât dezvoltarea economică. 

După derularea celor trei runde şi a meciurilor din finală, echipele care au reprezentat judeţul Brăila la etapa 

naţională a acestei olimpiade, la Piatra – Neamţ, în perioada 10 – 15 iulie 2017 au fost: cea a Colegiului 

Naţional „Gh. M. Murgoci”, pentru secţiunea Avansaţi, formată din: Gheorghe Bianca – Gabriela, Ţăranu 

Ana – Maria şi Bădulescu Cristian, iar pentru Începători, echipa Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius”, 

alcătuită din: Gheorghe Ana – Maria, Drăgoi Nicoleta şi Mihai Roxana. 

Conform Regulamentului olimpiadelor şi competiţiilor şcolare, echipele clasate pe locul al II-lea şi al III-lea, 

etapa judeţeană, au fost răsplătite cu premii, de asemenea, oferindu-se şi menţiuni pentru 15% din numărul de 

participanţi, pe secţiune. În acest context, premiul al II-lea la Avansaţi a fost obţinut de echipa Liceului Teoretic 

„Mihail Sebastian”, premiul al III-lea, de cea a Liceului Teoretic „N. Iorga”, iar menţiunea a revenit echipei 

Colegiului Naţional „N. Bălcescu”. 

În ceea ce priveşte secţiunea Începători, premiul al II-lea a fost obţinut de elevii Colegiului Naţional „Gh. M. 

Murgoci”, premiul al III-lea a mers la echipa Liceului Teoretic „G. Vâlsan” Făurei, iar cele două menţiuni, la 

Liceul Teoretic „C-tin Angelescu” Ianca şi Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu”. 

De comun acord cu Directorul de Turneu, d-l profesor Daniel Kiţu şi cu vicepreşedintele Comisiei judeţene 

de organizare a olimpiadei,  inspector şcolar Georgiana Troia, arbitrii au decis oferirea a patru premii speciale, 

individual, pentru fiecare secţiune, astfel: 

1. pentru cele mai eficiente tehnici de persuasiune, Gribencea Liviu, Liceul Economic „Ion Ghica” 

(Începători) şi Gheorghe Bianca, Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci” (Avansaţi); 

2. pentru  deosebite competenţe de gândire critică şi raţională, Drăgoi Nicoleta, Liceul Pedagogic „D. P. 

Perpessicius” (Începători) şi Ţăranu Ana – Maria, Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci” (Avansaţi); 

3. pentru spirit de toleranţă şi fair – play, Mihai Roxana, Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” (Încpători) şi 

Turcu Ştefan, Liceul Teoretic „N. Iorga” (Avansaţi); 

4. pentru cel mai bun discurs, Balaban Luisa, Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci” , 73 de puncte, 

(Începători) şi Gheorghe Bianca, Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci”, 74 de puncte, ( Avansaţi) 

 

CONCURS ,, MADE FOR EUROPE" 

Etapa judeţeanǎ - ediţia a XI a 2017 



                                  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
                                              DOMENIUL FUNCŢIONAL  CURRICULUM  ŞI ACTIVITATE  EXTRAŞCOLARĂ 

                                                               

____________________________________________________________________________________ 
 

272 
 

Concursul Naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe comunitare  ,,Made forEurope", 

etapa judeţeanǎ, ediţia 2017, s-a desfǎşurat in ziua de 27 martie 2017 în conformitate cu calendarul fǎcut public 

prin adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 26729 /21.02.2017. 

Organizare: 

Comisia Judeţeanǎ de Concurs pentru Concursul National “ Made for Europe", faza judeţeanǎ, a fost 

numitǎ prin Decizia ISJ nr. 3244 / 23.03.2017 şi a fost formatǎ, conform prevederilor regulamentului de 

concurs, din membri ai comunitǎţii educaţionale, cadre didactice cu experienţǎ în derularea de proiecte 

europene. 

Preşedinte: prof. Dan – Mihai Gheorghiţă, Inspector Şolar General Adjunct 

Preşedinte executiv: prof. Adina Valentina Mihai  

Membrii evaluatori: 

Prof. dr, Cristina Anton, director C.C.D , Brǎila; 

Prof. Stanciu Ecaterina , Scoala Gimanzială Siliştea, Jud. Braila 

Prof. Dincă Nicoleta, Scoala Gimnazială «Anton Pann» 

Au transmis intenţii de participare cu produse de proiect şi au participat la etapa judeţeanǎ 9 unitǎţi de 

învǎţǎmânt cu un total de 13 produse. 

Expoziţia de produse a fost organizatǎ la Casa Corpului Didactic Brǎila, în perioada 23 - 27 martie 2017. 

 

REZULTATE – CONCURS NAŢIONAL ,,MADE FOR EUROPE’’ 

ETAPA JUDEŢEANĂ, 2017 

 

Unitatea de 

învăţământ 

Nume şi 

prenume 

elev 

Nume şi 

prenume 

profesor 

îndrumător 

Titlul proiectului Produsul 

prezentat  

Punctaj  Premiul  

Scoala 

Gimnaziala 

VADENI 

Grozav 

Laura 

Perianu 

Steluta 

Adventure Sport on 

the map 

Film - 

Adventure 

Sport on the 

map 

192 1 

Liceul 

Teoretic ,,N. 

Iorga’’ 

Necula 

Cristiana 

Doroftei 

Simona 

Action ! Film - 

,,Running’’ 

190 2 

Gradinita cu 

Program 

prelungit 

nr.2 

Radu 

Bianca 

Racu Liliana Reasearching from 

the school library to 

improve the 

environement 

Books from 

the project 

library 

181 3 

C.N. ,,Gh. 

M. 

Murgoci’’ 

Boanta 

Silviu 

Stefan 

Stroe Elena 

Olga 

Seccessful 

communication- the 

future of Europe 

Film mut- 

Learn 4 U 

181 3 

Scoala 

Gimnaziala 

,,Ion 

Creanga’’ 

Oprisan 

Maria 

Jianu 

Violeta  

Mats is fun soft 

educational- 

Unde este 

Bagy? 

181 3 

Liceul 

Teoretic 

,,Nicolae 

Iorga’’ 

Casu 

Andrei 

Doroftei 

Simona 

Action ! Film- Who I 

am? 

175  

Menţiune 
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Liceul 

Teoretic 

,,Nicolae 

Iorga’’ 

Pandrea 

Petru 

Doroftei 

Simona 

Action ! Film – 

Unexpectied 

love  

175  Menţiune 

Liceul 

Teoretic 

,,Nicolae 

Iorga’’ 

Tecu 

Bianca 

Stefania 

Doroftei 

Simona 

Action ! Film – The 

soul of the 

youth blooms 

in Europe 

175  Menţiune 

Scoala 

Gimanziala 

,,M. 

Sadoveanu’’ 

Casian 

Andrada 

Urse Florena Save the Earth- to 

be here tomorow 

Calendar de 

mediu 

175 Menţiune 

Scoala 

Gimanziala 

,,M. 

Sadoveanu’’ 

Casian 

Andrada 

Urse Florena Save the Earth- to 

be here tomorow 

Revista pentru 

elevi, parinti 

si profesori ,, 

Save the 

Earth’’ 

175 Menţiune 

Gradinita cu 

Program 

Prelungit nr. 

2 

Robert 

Burduf 

Radu 

Mariana 

Reasearching from 

the school library to 

improve the 

environement 

Green energy 

– board game 

175 Menţiune 

Gradinita cu 

Program 

Prelungit nr. 

37 

Badiu 

Sophia 

Fedmasu 

Ionela 

Experiments- the 

best learning 

science 

Harta 

experimenteor 

175 Menţiune 

Gradinita cu 

Program 

Prelungit nr. 

37 

Novac 

Stefan 

Fedmasu 

Ionela 

Experiments- the 

best learning 

science 

Rocks 175 Menţiune 

 

 

Expoziţia a fost vizitată de către elevi,cadre didactice, directori ai unităţilor şcolare din judeţ, inspectori, 

părinţi, membri ai comunităţii locale. Impactul actvităţii s-a putut constata din feedback-ul obţinut cu ocazia 

vizitării expoziţiei de către public. Pentru diferitele categorii de grup ţintă ale activităţii, elementele de impact 

imediat au fost următoarele: 

-Pentru elevi: 

 Realizarea obiectivelor proiectelor şi activităţile derulate sunt materializate în produsele de proiect; 

 Ca membri ai echipelor de proiect elevii şi-au asumat roluri şi responsabilităţi; 

 Elevii şi-au format şi dezvoltat competenţe noi şi utile; 

 Elevii au intrat în contact cu persoane din alte culturi şi s-au dezvoltat ca oameni; 

 Au fost interesaţi să lucreze în echipă. 

-Pentru profesori: 

 realizarea obiectivelor proiectelor şi activitǎtile derulate sunt materializate în produsele de proiect; 

 impact în cultura organizationalǎ, efecte pozitive în relaţiile la nivelul colectivului; 

 potenţialul integrǎrii activitǎţilor de proiect cu curriculumul; 

 schimb de bune practici cu colegii europeni; 

 motivaţie pentru accesarea de proiecte cu finantare europeanǎ 
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-Pentru comunitatea locală: 

 elevii au de câştigat competenţe pentru viaţǎ din implicarea în realizarea proiectelor; 

 produsele promoveazǎ dimensiunea europeanǎ în comunitate. 

 

Etapa Naţională- ediţia a XI-a 2017 

La etapa naţională desfăşurată la Craiova  în perioada 25 - 28 aprilie 2017 au participat 3 elevi: eleva Grozav 

Laura de la Scoala Gimnaziala Vadeni - profesor coordonator Perianu Steluţa, eleva Necula Cristina de la 

Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga’’ Braila- profesor coordonator Doroftei Simona, elevul Boanţă Silviu Ştefan, 

C.N.,,Gh. M. Murgoci’’-profesor coordonator Stroe Elena Olga. Toţi elevii participanţi au primit diplomă de 

participare. 

 

COMPETIŢIA NAŢIONALĂ „ŞCOALĂ EUROPEANĂ” - EDIŢIA 2017 

Ministerul Educaţiei Naţionale a organizat competiţia naţională pentru obţinerea certificatului „ Şcoală 

Europeană” ediţia 2017, la care au participat unităţile de învăţământ preuniversitar care au derulat proiecte din 

cadrul programelor europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale Erasmus plus 2014 - 2020.  

Competiţia „Şcoală Europeană” a constat în evaluarea calităţii şi coerenţei managementului şcolii, reflectat în 

documentele manageriale, precum şi a impactului pe care activităţile derulate în cadrul proiectelor europene 

l-a avut asupra culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii deoarece formularul de candidatură a fost însoţit 

de: portofoliul ilustrativ, copie a proiectului de dezvoltare instituţională, copii ale planuri lor manageriale 

anuale 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017. 

La nivelul judeţului Brăila s-au înscris 2 gradiniţe: Grădiniţa nr. 37 „Dumbrava Minunata’’ si Gradinita nr. 2 

Tic Pitic care au obţinut un punctaj de 135 p, respectiv 120 p, insuficiente, însă, pentru obţinerea certificatului 

de Scoală Europeană. 

Unităţi şcolare care au  certificatul de Şcoală Europeană. Cerificatul este valabil 3 ani. 

Nr. crt.                 Unitatea şcolară  Anul obţinerii certificatului 

1. Gradiniţa cu program prelungit nr. 2 Brăila 2014 

2 Colegiul Naţional ,,GH.M.MURGOCI’’Brăila 2015 

3 Şcoala Gimnazială VĂDENI, judeţul Brăila 2016 

 

 

X.4. ACTIVITATI METODICE 

 

      Cercuri pedagogice organizate la nivelul judeţului : 

S-au desfăşurat următoarele activităţi: 

NR. 

CERC  

DATA  DESFASURARII TEMATICA CERCULUI SI RESPONSABILII 

PENTRU ACTIVITATE  

Cerc 1 09 .12. 2016 Diseminare proiecte europene Erasmus plus: activitate 

sustinuta de Scoala Gimnaziala ,,Ion Creangă’’, Grădiniţa 

2, Grădiniţa 37 

Cerc 2 16.12.2016 Diseminare proiecte europene Erasmus plus: activitate 

sustinuta de Scoala Gimnaziala ,,Sf. Andrei’’, C.N. ,,Ghe. 

M. Murgoci’’. Lic. Pedagogic ,,D.P.Perpessiciuss’’ 

Cerc 1 31.03.2017 Workshop pentru participanţii la Olimpiada Naţionalǎ de 

argumentare, dezbatere şi gândire criticǎ “Tinerii 

Dezbat” 
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Cerc 2 08.04.2017 Workshop pentru participanţii la Olimpiada Naţionalǎ de 

argumentare, dezbatere şi gândire criticǎ “Tinerii 

Dezbat” 

Cerc 1 05.05.2017 Rezolvarea unei probleme instituţionale prin propunerea 

unui proiect în cadrul programului Erasmus+ KA2 

Activitate sustinuta de Şcoala Gimnazialǎ Vǎdeni, 

Grǎdiniţa nr.36 

Responsabilii cercurilor pedagogice: 

Prof. Nistor Lidia – Şcoala Gimnazială ,,M. Eminescu’’Brăila 

Prof. Perianu Steluţa – Şcoala Gimnazială Vădeni, jud. Brăila.  

 

  

X.5 PARTENERIATE EDUCAŢIONALE LA NIVELUL I.S.J. BRĂILA 

 

Denumire  Parteneri  Perioada  Numar de 

înregistrare  

PROTOCOL DE 

COLABORARE 

SUCCES PRIN 

ÎNVĂŢĂTURĂ 

-Consiliul Judeţean Brăila 

-Asociaţia Centrul Cultural Comunitar 

Anton Pann 

-Colegiul Naţional ”N. Bălcescu” Brăila 

-Şcoala Gimnazială ”A.  Pann” Brăila 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

15.05-

31.08.2017 

5705/2.05.2017 

PROTOCOL DE 

COLABORARE 

SOS – COPIII ROM 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Partida Romilor Pro-Europa 

1 AN 5619/12.05.2017 

PROTOCOL DE 

COLABORARE 

 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Asociaţia Cultural Istorică Muzeul 

10.08.2017

-

30.09.2017 

4346/12.04.2017 

PROTOCOL DE 

COLABORARE 

 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Teatrul ”Maria Filotti” 

nedetermin

ată 

3772/31.03.2017 

ACORD DE 

PARTENERIAT 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-ONG Asociaţia ”Tinerii şi viitorul” 

1 AN 1494/07.02.2017 

PROTOCOL DE 

COLABORARE 

CONCURS NAŢIONAL 

DE PROZĂ SCURTĂ 

”FĂNUŞ NEAGU” 

-Consiliul Judeţean Brăila 

-Primăria Municipiului Brăila 

-Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati” Brăila 

-Muzeul Brăilei ”Carol I” 

-Filiala de Sud Est a Uniunii Scriitorilor din 

România 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Şcoala Gimnazială ”F. Neagu” Brăila 

1 AN 2594/09.03.2017 

PROIECT DE 

PARTENERIAT 

JUDEŢEAN  

”PAŞI CĂTRE VIITOR” 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Colegiul Economic ”I. Ghica” Brăila 

-Colegiul Tehnic ”C. D. Neniţescu” Brăila 

-Colegiul Tehnic ”Ed. Nicolau” Brăila 

-Colegiul Tehnic ”P. Istrati” Brăila 

-Liceul Tehnologic ”A. Saligny” Brăila 

1 AN 2115/23.02.2017 
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-Liceul Tehnologic ”G. Moisil” Brăila 

-Liceul Tehnologic ”Gh. K. 

Constantinescu” Brăila 

-Liceul Tehnologic ”N. Titulescu” Însurăţei 

-Liceul Tehnologic ”N. Oncescu” Ianca 

-Liceul Teoretic ”G Vâlsan” Făurei 

-Şcoala Profesională Gradiştea 

-Liceul Spiru Haret UCECOM 

-CCD Brăila 

-CJRAE Brăila 

 

PROTOCOL 

COLABORARE 

”FII ACTIV, 

PREGĂTEŞTE-ŢI 

ACCESUL CĂTRE 

SUCCES!” 

-Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Brăila 

 

1 AN 1305/03.02.2017 

PROTOCOL DE 

COLABORARE 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Cultul Romano-catolic 

1 AN 12279/13.10.2016 

PROTOCOL DE 

COLABORARE 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

 

-Universitatea ”C. Brâncoveanu” Piteşti 

1 AN 407/13.01.2017 

ACORD DE 

COLABORARE 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Brăila 

nedetermin

ată 

12442/19.10.2016 

ACORD DE 

PARTENERIAT 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Autoritatea de Supraveghere Financiară 

3 ANI 10263/08.09.2016 

PROTOCOL DE 

COLABORARE 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Centrul Militar Judeţean Brăila 

1 AN 10698/16.09.2016 

PROTOCOL DE 

COLABORARE 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti 

1 AN 9595/30.08.2016 

PROTOCOL DE 

COLABORARE 

PROMOVAREA 

BASCHETULUI ÎN 

RÂNDUL TINERILOR 

BRĂILENI PRIN 

SISTEMUL DE 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT LOCAL 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Direcţia Judeţeană pentru Soprt şi Tineret 

Brăila 

-Clubul Sportiv „Cuza Soprt” Brăila 

1 AN 9378/24.08.2016 

ACORD DE 

PARTENERIAT 

IGNORANŢA TA 

HRĂNEŞTE SCLAVIA 

SEXUALĂ 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 

Persoane 

-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 

1 AN 2211/24.02.2017 

PROTOCOL DE 

COLABORARE 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Societatea Naţională de Cruce Roşie 

România - filiala Brăila 

1 AN 11306/29.09.2016 
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PROTOCOL DE 

COLABORARE 

PATRULA DE 

RECICLARE 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Asociaţia Română pentru Reciclare 

1 AN 13089/24.11.2016 

ACORD DE 

PARTENERIAT 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Brăila  

-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 

1 AN 13298/15.11.2016 

ACORD DE 

PARTENERIAT 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Brăila  

-Liceul de Arte „H. Darclee” Brăila 

1 AN 6816/17.11.2016 

ACORD DE 

PARTENERIAT 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

-Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Brăila  

 

1 AN 11042/26.09.2016 

 

 

XI. POLITICI DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A TINERILOR 

 

XI.1 PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL BRĂILEAN 

 

Centrul Scolar de Educatie Incluzivă este unitate de tip gimnazial în cadrul careia sunt cuprinse 39 clase de 

învăţământ:  preprimar, primar, gimnazial până la clasa aX-a şi profesional pentru copii cu deficienţe psihice 

medii şi severe, precum şi deficienţe asociate.  Numărul de elevi şcolarizaţi a fost în ultimii ani între 220-250.  

În cadrul acestuia se  realizează: 

 terapii specifice pentru copiii cu cerinţe educative speciale din învăţământul special,   

 planuri de intervenţie personalizate,  

 adaptări curriculare pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi  în învăţământul de masă,  

 asistenţă psihoeducaţională copiilor cu cerinţe educative speciale, 

 consiliere şi asistenţă psihopedagogică a cadrelor didactice care furnizează programe de educaţie 

remedială.  

Promovarea învăţământului incluziv este o prioritate pentru unitatea de învăţământ care a iniţiat  multe  

proiecte în colaborare cu alte unităţi şcolare.  

În ultimii doi ani s-au actualizat majoritatea actelor normative care reglementează: evaluarea complexă a 

elevilor, încadrarea în grad de handicap, orientarea şcolară si profesională, învăţământul la domiciliu, 

elaborarea planurilor de servicii specializate. 

Relaţia şcoala – familie – comunitate  

Având în vedere dificultăţile (acceptare a dizabilităţii, socio-economice, de şcolarizare...etc) cu care se 

confruntă familiile elevilor cu cerinţe educaţionale speciale se organizează permanent activităţi în care părinţii 

şi reprezentanţii legali  ai elevilor  să aibă feed-back-ul abilităţilor formate în cadrul şcolii. În completarea 

acestora au loc şi  întâlniri individuale cu aceştia cu scopul acordării de sprijin şi consiliere în lucrul cu copiii 

de vârsta şcolarităţii şi atingerea unor performanţe în acord cu nevoile şi posibilităţile de dezvoltare.  

Şcoala are o bună colaborare cu I.S.J. ,C.J. ,D.G.A.S.P.C. , C.J.R.A.E.,C.C.D. şi celelalte unităţi şcolare din 

municipiu şi judeţ.   

Învăţămînt itinerant şi de sprijin 
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Procesul de învătare si adaptare al elevilor cu C.E.S. integraţi în şcolile de masă a fost susţinut de un număr 

de 51 cadre didactice itinerante şi  de sprijin. Acestea  şi-au  desfăşurat activitatea în aproape toate şcolile din 

municipiul şi judetul Brăila şi au beneficiat de sprijin 1228 elevi din cu vârste intre: 

 3-6 ani - 46 

 6-9 ani - 247 

 9-13 ani -504 

 13-18 ani - 429 

 peste 18 ani -2 

 

RESURSE MATERIALE 

Centrul Scolar de Educaţie Incluzivă, 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 şcolara dispune de mai multe corpuri de clădire: 

Corp „A”-dispune de 15 săli de clasa, 2 săli grupe grădiniţă, 2 laboratore AEL, 7 cabinete de Logopedie, 1 

cabinet de psihodiagnoză şi consiliere, bibliotecă, sală de joacă, sală de Kinetoterapie, sală de sport acoperită, 

atelier de preprofesionalizare, cabinet medical, 2 cabinete directori, secretariat, contabilitate şi administraţie, 

cancelarie, arhivă, spatiu amenajat pentru programul „ lapte-corn”, sala destinată îngrijitorilor de curăţenie. 

Corp „B”-dispune de 14 săli de clasă, cabinet de psihodiagnoza,  laborator AEL, 2 laboratoare de informatică, 

bibliotecă şi sală de lectură, contabilitate, cabinet tehnician, arhivă, sala de festivităţi, cancelarie, sală destinata 

îngrijitorilor de curăţenie. 

Corp „C” dispune de  2 săli de clasă, sală de joacă, cancelarie, cabinet de logopedie. 

Corp „D”- dispune de ateliere de profesionalizare.  

Corp „E” destinat claselor cu profil Agicultură ce include o seră unde elevii învaţă despre cultivarea şi 

îngrijirea plantelor. 

Corp „F”-sală de sport. 

C.S.E.I.  mai  are: 

Teren de sport pentru desfăşurarea în aer liber a orelor de educaţie fizică şi   sport precum şi a competiţiilor şi 

concursurilor sportive. 

Loc de joacă în aer liber pentru preşcolari şi elevii din învăţământul  primar. 

Microbuz pentru transport şcolar elevi.   

Situaţia autorizaţiilor sanitare 

C.S.E.I. a primit Autorizatia  Sanitară de Funcţionare nr 21180/20.10.2009 cu caracter permanent.         

 O altă unitate de învăţământ special este Şcoala Gimnazială Specială Tichileşti din cadrul Penitenciarului de 

Minori şi Tineri Tichileşti  care funcţionează în baza adresei M.E.C.T.S. nr. 44483/12.11.2007 şi a protocolului 

încheiat între M.E.C.T.S.  prin I.S.J. 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. 
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 Procesul instructiv – educativ din anul şcolar 2016-2017 s - a desfăşurat pe două nivele de învăţământ după 

cum urmează: primar si gimnazial. 

 Elevii înscrişi in aceasta şcoala 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 şcolare se stabileşte în funcţie de programul de funcţionare al 

penitenciarului şi programul zilnic al persoanelor private de libertate.  

  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. La începutul anului şcolar 2016 – 2017 au fost inscrisi 126 elevi, dar pe parcursul anului scolar unii dintre 

ei se liberează sau se mută în alte penitenciare pentru persoane adulte.  

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 elevilor. 

 Nu au existat probleme sau disfuncţii în desfăşurarea procesului de învăţământ deoarece este o colaborare 

foarte bună între cadrele didactice  şi personalul penitenciarului. 

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.2 EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 

 

 În urma inspecţiilor de specialitate si pentru obtinerea gradelor didactice precum şi a rezultatelor deosebite 

obtinute în lucrul cu elevii cu cerinţe eucaţionale speciale s-au adunat cele mai bune materiale didactice si s-a 

elaborat un ghid de bune practici care a fost publicat la Editura “Sfantul Ierarh Nicolae” în decembrie 2016. 

La elaborarea acestuia au contribuit următoarele cadre didactice, coautori: Bratu Simona Daniela - Liceul 

Tehnologic ‚Anghel Saligny’ , Ciutacu Geta –Şcoala Gimnazială „Nikos Kazantzakis”, Constantin Gina- 

C.J.R.A.E. Cabinetul logopedic nr 13, Insurăţei, Constantinescu Mariana – I.S.J. şi Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu”, Dimache Victoria – C.S.E.I.Braila,  Gheorghe Gabi- Liceul Tehnologic ‚Anghel Saligny’,  Hornea 

Florentina - Şcoala Gimnazială”Ion Băncilă’,  Manole Aurora Camelia - Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazu”,  

Măxineanu Mihaela – C.S.E.I. Brăila,  Moraru Cristina Elena - Şcoala Gimnazială Specială Tichileşti, Neagu 

Liliana – C.S.E.I. Brăila,  Plopeanu Florica- Şcoala Gimnazială Movila Miresii, Rusu Georgiana- C.S.E.I. 

Brăila, Troia Georgiana –Doinita I.S.J. si Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”,  Varga Vasilica I.S.J. si 

C.J.R.A.E. Brăila.  

 Ghidul cuprinde cateva repere legislative în baza cărora se desfăşoară activitatea de sprijinire a elevilor, un 

proiect derulat cu elevii cu C.E.S. şi multe proiecte didactice cu lecţii desfasurate cu elevii de toate varstele la 

materiile din planurile  cadru pentru scolile de masa si pentru învăţământul special.  Fiecare scenariu didactic 

este completat cu anexe compuse din desene şi fişe de lucru foarte atractive pentru elevi. Acesta s-a dovedit 

un material util cadrelor didactice debutante sau care se pregatesc pentru obtinerea gradelor didactice deoarece 

nu există manuale pentru învăţământul special ci doar ghiduri orientative.  

Tot exemple de bune practici pot fi considerate şi proiectele în care au fost implicaţi elevii, părintii şi 

susţinătorii acestora de către cadrele didactice din învăţământul de masă şi cel special, acestea sunt prezentate 

la secţiunea proiecte educative. Dovezile activităţilor sunt susţinute şi de diplomeleşi premiile acordate  pe tot 

parcursul anului şcolar.  

 3.Activităţi educative extraşcolare şi extracurriculare 
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  Pe parcursul anului şcolar cu ocazia tuturor sărbătorilor sau a zilelor festive  profesorii din învăţământul 

special în colaboare cu cei din învăţământul de masă implică elevii în pregătirea serbărilor şi / sau programelor 

artistice ori practice specifice.  

Acestea vizează  mai multe domenii: 

 Arte, cu următoarele obiective:  

     a. realizarea unor compoziţii colective pe o temă dată; 

     b. stimularea exprimării libere prin intermediul limbajului plastic. 

 Cunoaşterea mediului, cu următoarele obiective:  

     a. formarea şi dezvoltarea unor comportamente ecologice; 

     b. formarea unor deprinderi de îngrijire şi protejare a mediului. 

 Traditii, cu următorul obiectiv: 

a. identificarea unor caracteristici ale mediului social şi cultural. 

           Activităţile s-au desfăţrat la nivelul claselor sau în colectiv în funcţie de tema propusă. 

 

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, prin S.E.O.S.P 

 -    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 ;  

 -     de consultanţă pentru educaţie incluzivă; 

 -   de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 

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; 

    

 a) Consiliere şi asistenţă psihopedagogică 

Intervenţia de specialitate, privind  problematica educativă specifică, existentă  în unităţile de învăţământ 

brăilene, a urmărit realizarea de activităţi de consiliere, consultanţă şi informare, precum şi  derularea de 

programe specifice, adaptate nevoilor reale ale beneficiarilor activităţii noastre. 

 Ea s-a realizat, sub diferite forme, pentru categorii diferite de beneficiari ai serviciilor noastre, respectiv: 

preşcolari, elevi, părinţi ai acestora, cadre didactice din unităţile de învăţământ  ale judeţului Brăila. 

a1)Servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică specializată, în cadrul C.J.A.P. şi a cabinetelor de 

asistenţă psihopedagogică din unităţile de învăţământ. Au beneficiat de consiliere:  

a1.1) individuală:1624 preşcolari şi elevi, 565  părinţi, 418 profesori;  

a1.2) de grup: 62 grupuri de elevi, 31 grupuri de părinţi (265 părinţi), 12 grupuri de cadre didactice (104 

profesori);  

a1.3) de grup la clasă: 9837 elevi prin 1985 activităţi pe tematici generale;  

 

 Număr beneficiari ai activităţii cabinetelor  de asistenţă psihopedagogică 

Tipul activităţii  

de consiliere  

 

Număr beneficiari 
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Consiliere indi-

viduală (număr 

de persoane dis-

tincte care au 

beneficiat de 

consiliere) 

 ai activităţii cabinetelor  de asistenţă psihopedagogică 

 

 

Elevi/preşcolari 

 

Părinţi 

 

Profesori 

1624 565 418 

Consiliere de 

grup în cabinet 

Nr.  grupuri Nr.  grupuri Nr. părinţi Nr.  

grupuri 

Nr. 

profesori 

62 31 255 12 104 

Consiliere de 

grup la clasă 

Număr 

total activităţi 

Număr 

total beneficiari 

Tematica abordată/ 

Teme generale 

1985 9837 1. Autocunoaştere şi 

dezvoltare 

2. Comunicare şi 

relaţionare 

3. Consilierea carierei 

4. Managementul 

resurselor 

5. Stil de viaţă 

6. Bullying-ul/violenţa în 

mediul şcolar 

 

 

  

Teme abordate/ în cadrul consilierii de grup/educaţionale (la clasă),  

în anul şcolar 2016-2017 

 

a) Toţi colegii la clasă trebuie respectaţi Comunicare şi relaţionare interpersonală 

b) Cât de diferit sunt-Cine sunt eu în ochii 

celorlalţi 

c) Dezvoltarea stimei de sine 

d) Managementul timpului e) Comunicare şi abilităţi sociale 

f) Prietenia şi stima de sine g) Coeziunea grupului 

h) Interesele personale versus interesele 

colective 

i) Consecinţe ale violenţei în mediul şcolar 

j) Familia între valori şi idealuri k) Medierea conflictelor 

l) Relaţiile interpersonale şi limbajul trupului m) Roluri, reguli, responsabilităţi 

n) Relaţii sociale pozitive o) Managementul învăţării. Tehnici de învăţare 

Blazonul personal p) Etapele planificării carierei; piaţa muncii 

q) Managementul emoţiilor  r) Aplicare chestionare OSP 

s) Tulburări de comportament şi absenteism t) Dicţionarul meseriilor_identificarea valorilor 

profesionale 

Conflict versus toleranţă Ora de net_siguranţa pe internet 

Prevenţia consumului de substanţe Motivaţie şi învăţare 

Calitatea stilului de viaţă Adaptare la noul colectiv 

Comportament agresiv, asertiv, pasiv Traficul de persoane. Forme de abuz.  

Tulburări de comportament la preşcolari Hărţuirea pe internet 

Presiunea grupului Managementul timpului 
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Problematica(cazuistica) cu cea mai mare frecvenţă, înregistrată în anul şcolar 2016-2017,  

pe niveluri de învăţământ,  este următoarea: 

Nr. 

Crt

. 

Nivelul unităţii de 

învăţământ 

Cazuistica* 

1. Grădiniţe 1.Timiditate, mutism selectiv 

2. Sindrom Down 

3.Tulburări emoţionale/ de comportament 

1. Managementul emoţiilor 

2. Stima de sine 

3. Dificultăţi de relaţionare/neadaptare 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Deficit de atenţie. Hiperactivitate 

2.Timiditate 

3.Toleranţă scăzută la frustrare. Anxietate de eşec 

4.Managementul emoţiilor 

4. Autocunoaştere 

5. Consilierea carierei 

6. Violenţa verbală şi fizică/Agresivitatea/Forme de abuz 

7. Motivaţia scăzută pentru învăţare. Managementul 

învăţării 

8. Comunicare defectuoasă în mediul familial şi şcolar 

9. Relaţii interpersonale 

10. Tulburări emoţionale şi de comportament. Agresivitate 

11. Adaptare şi integrare copii cu CES 

12. Copii ai căror părinţi sunt în divorţ 

3. Licee/colegii  1. Cerinţe educaţionale speciale/tehnici de învăţare 

 2.Tulburări emoţionale/de comportament şi absenteism 

 3. Relaţii deficitare cu familia, în mediul şcolar 

 4. Consilierea şi orientarea carierei 

 5.Adaptare deficitară la mediul şcolar 

 6.Motivaţie şcolară scăzută. Dificultăţi de învăţare 

 7.Violenţa verbală şi fizică 

 8.Comunicare şi abilităţi sociale 

 9.Managementul învăţării 

10.Planificarea carierei 

11.Adaptare şi integrare copii cu CES 

 

 Activităţile de consilierea individuală pentru preşcolari/elevi şi cadre didactice, precum şi temele 

abordate cu aceştia, sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Activităţi desfăşurate conform Registrului 

de activităţi din cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică (problematica) 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

Elevi/preşcolari Profesori 

(în cabinet)  (în cabinet) 
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Nr. elevi  

consiliaţi 

Nr. profesori 

consiliaţi 

1. Autocunoaştere 394   76 

2. Comunicare şi abilităţi sociale 129 139 

3. Managementul informaţiilor şi învăţării 291 102 

4. Planificarea şi dezvoltarea carierei 628   72 

5. Stilul de viaţă sănătos 182   29 

TOTAL 1624 418 

 

Activităţile de consiliere de grup/la clasă desfăşurate pe principalele module tematice au  

fost următoarele: 

 

Tematica abordată Număr 

total de activităţi 

1. Autocunoaştere 346 

2. Comunicare şi abilităţi sociale 260 

3. Managementul informaţiilor şi învăţării 303 

4. Planificarea şi dezvoltarea carierei 780 

5. Stilul de viaţă sănătos 233 

TOTAL                                      1.922 

 

      Copii cu cerinţe educative speciale: 
 

Nr. cazuri înregistrate în 

unităţile şcolare 

Nr. copii aflaţi în proces de consiliere la nivelul 

cabinetelor sau care au parcurs un program de 

consiliere în cadrul cabinetelor de asistenţă 

psihopedagogică 

622 145 

 

     Copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate: 

 

Nr. cazuri în 

unităţile şcolare 

Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică 

2034 272 

 

      Copii cu risc de abandon şcolar: 

 

Nr. cazuri în 

unităţile şcolare 

Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică 

280 77 

 

       Cazuri de agresivitate/violenţă în şcoală: 

 

Număr de elevi consiliaţi individual 151 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet 

sau clase) 
745 
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Număr de părinţi consiliaţi individual  

(părinţi ai copiilor identificaţi având 

comportamente violente) 

149 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului 

de consiliere 
101 

 

Activităţi de prevenire a consumului de substanţe ilegale: 

 

Număr subiecţi consiliaţi individual   61 

Număr activităţi de informare, prevenire 194 

 

 

a2) Realizarea de studii de specialitate la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila. 

a2.1) Obiectiv:Sprijinirea fundamentării planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 

Studiu longitudinal privind opţiunile elevilor din clasa a VIII-a:  

La sondajul din luna noiembrie 2016 au răspuns 2265 subiecţi, elevi ai  claselor a VIII-a, din 72 unităţi de 

învăţământ din municipiu şi judeţ. 

La sondajul din luna mai 2017 au răspuns 2286 subiecţi, elevi ai  claselor a VIII-a , din 76 unităţi de 

învăţământ  din municipiu şi judeţ.  

Scopul sondajului a fost identificarea intereselor şcolare şi monitorizarea opţiunilor şcolare ale elevilor pentru 

fundamentarea planului de şcolarizare la clasele a IX-a, pentru anul şcolar 2017-2018. 

Studiile au fost postate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila.  

Studiu longitudinal privind opţiunile elevilor din clasa a XII-a: 
Scopul sondajului, realizat în februarie 2017, a fost  identificarea opţiunilor privind traseul educaţional şi 

profesional  al elevilor din clasa a XII-a la absolvirea liceului, ca urmare a activităţilor de consiliere a carierei, 

realizate în colaborare cu instituţii ale comunităţii şi profesorii diriginţi, la nivelul tuturor instituţiilor de 

învăţământ liceal din judeţul Brăila.  

La  sondajul din luna februarie 2017 au răspuns 1552  elevi din 21 de licee din municipiul şi judeţul Brăila. 

Scopul sondajului a fost de a  identifica opţiunile privind traseul educaţional şi profesional  al elevilor din 

clasa a XII-a,după absolvirea liceului, în urma derulării activităţilor de consiliere a carierei, realizate în 

colaborare cu profesorii diriginţi şi cu alte  instituţii din cadrul comunităţii locale. 

  

b)Terapie logopedică 

b1) Activităţi desfăşurate de profesorii logopezi: 

 

Nr. crt. Activitatea Număr de beneficiari 

  

Total 

beneficiari 

preşcolari şcolari 

1. Examinare 12481 4252 8229 

 

2. Depistare 1052 489 563 

3. Terapie logopedica 

din care: 
510 281 229 

 

a)terapie de grup Nr.grupe  64*2 42*2 

 

22*2 

 

b)terapie individuala 382 197 185 
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4. Corectati 182 106   76 

5. Ameliorati 200 

 
  91 109 

6. Informare/ 

consultanţă elevi 
1052 489 563 

7. Consiliere individuală 

părinţi 
510 - - 

9. Informare/ 

consultanţă părinţi 
510 - - 

11. Consiliere individuală 

cadre didactice 
261 - - 

13. Informare/ 

consultanţă cadre 

didactice 

261 - - 

 

Situaţia copiilor cu tulburări de limbaj aflaţi în terapie logopedică  an şcolar 2016-2017 

(pe tipuri de tulburare 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  

79 304 4 30 - - 24 2 8 - - 54 5 - 510 

 

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. 

Au primit răspuns toate solicitările venite din partea părinţilor/reprezentanţilor legali ai 

copiilor/elevilor/tinerilor cu CES. 

La propunerile SEOSP,  Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională (COSP) a judeţului Brăila,   a emis 

certificate de orientare şcolară şi profesională, în urma şedinţelor bilunare. 

  

d) Evaluarea psihosomatică a copiilor  

S-a realizat operaţionalizarea fişelor de lucru, în conformitate cu criteriile „Fişei de evaluare” elaborate de 

minister.  

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.  

A fost respectată planificarea şi pentru centrele de evaluare din judeţ.  

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 Brăila. 

 

e) Parteneriate 

Consilierea pentru carieră a elevilor din municipiul şi judeţul Brăila s-a realizat în anul şcolar 2016-2017, 

preponderent prin programe şi proiecte de parteneriat, prin activităţi diverse: 

a) cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Brăila; 

b) cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila; 

c) cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila. 
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 Acestea şi-au atins obiectivele, cu privire la realizarea unei mai bune informări şi uşurării procesului de luare 

a deciziei de carieră, de către elevii claselor terminale, ale învăţământului gimnazial şi liceal. 

 

Programe şi proiecte de consiliere şi orientare profesională în parteneriat cu: 

 

1. Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

Încheierea acordului de parteneriat cu AJOFM Brăila, pentru anul şcolar 2016-2017, s-a realizat în  luna 

ianuarie 2017 şi a urmărit, realizarea de activităţi de orientare şcolară şi profesională, sub titlul ”Fii activ, 

pregăteşte-ţi accesul către succes!”, pe perioada unui an calendaristic. 

În luna mai 2017, consilierii şcolari au participat, împreună cu elevi din clasa a XII-a, din unităţile de 

învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, la invitaţia reprezentantului A.J.O.F.M. Brăila, la Bursa locurilor 

de muncă, eveniment ce marchează  într-un alt mod colaborarea dintre instituţia amintită şi Centrul Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila. 

 

2. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila  

În cele două semestre ale anului şcolar, colaborarea cu I.J.P. Brăila s-a realizat astfel: 

- în primul semestru, prin susţinerea de activităţi de orientare şcolară şi profesională în colaborare, în 

unităţile de învăţământ liceal ale judeţului Brăila, de către reprezentantul instituţiei la solicitarea consilierilor 

şcolari. 

- în semestrul al II-lea, reprezentantul instituţiei a participat la una din activităţile metodice ale 

instituţiei noastre.În urma acestei întâlniri s-au desfăşurat activităţi cu titlul ”Cariera de poliţist  –o 

alternativă în cariera profesională a tinerilor”.  
 

3) Inspectoratul Şcolar  Judeţean Brăila 

 

 Târgul Ofertelor Educaţionale, desfăşurat în luna mai 2017, a însemnat participarea din partea CJRAE 

Brăila cu diverse materiale care să facă cunoscută activitatea noastră.  

  Prin organizarea specifică, constituirea unor echipe de lucru,  realizarea materialelor publicitare, şi prezenţa 

consilierilor şcolari la târg pe toată perioada de desfăşurare a acestuia, unităţile de învăţământ din judeţul 

Brăila, cadrele didactice, elevii şi părinţii acestora, care au  participat la eveniment, au fost informaţi şi ajutaţi 

să înţeleagă care sunt cele mai importante repere privind decizia cu privire la viitorul lor educaţional şi 

socioprofesional. Au fost utilizate şi distribuite materiale şi pliante în acest sens, tuturor celor interesaţi . 

  Proiectul de parteneriat judeţean cu titlul ”Paşi către viitor” 

 În perioada 15 martie 2017 - 1 mai 2017 au fost desfăşurate activităţi de orientare şcolară şi profesională în 

toate unităţile de învăţământ din municipiul şi judeţul Brăila. 

Toate activităţile au  fost desfăşurate în beneficiul elevilor claselor a VIII-a. Acest fapt este demonstrat atât 

prin numărul mare de elevi informaţi şi consiliaţi,  cât şi prin opiniile exprimate de către aceştia, ca beneficiari 

ai serviciilor noastre.  

Prin feedbackul primit, am constatat că, activităţile desfăşurate de consilierii şcolari au contribuit la o bună 

informare a acestora.  

Obiectivele proiectului au fost realizate:  

-dezvoltarea interesului pentru descoperirea propriilor aptitudini în vederea alegerii traseului educaţional;  

-promovarea calificărilor care pot fi obţinute ;  

-promovarea unităţilor şcolare care asigură formarea;  

-facilitarea comunicării interpersonale şi a formării spiritului antreprenorial;  

-dezvoltarea interesului pentru pregătirea tehnică de calitate; 

-informarea părinţilor cu privire la oportunităţile învăţământului profesional;  

-conştientizarea diriginţilor privind informarea elevilor şi părinţilor acestora privind completarea corectă a 

fişei de opţiuni a absolvenţilor claselor a VIII-a;  
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-consilierea elevilor privind alegerea carierei.        

4) Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Brăila  
     Activităţile s-au desfăşurat conform planului comun de acţiune aprobat la nivelul judeţului Brăila. 

5) Au fost derulate proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ din municipiu şi judeţ pe teme cum 

ar fi: orientarea şcolară şi profesională a elevilor, prevenirea delincvenţei juvenile, reducerea absenteismului 

şi prevenirea abandonului şcolar, integrarea şcolară şi socială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe 

educaţionale speciale etc. 

f) Publicaţii proprii 

      Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 au fost editate revistele de specialitate, înregistrate cu ISSN:  

-”Perspective”   

-”La început a fost cuvântul” 

-”Ghidul carierei” 

Concluzii 

 Cu sprijinul Consiliului Judeţean Brăila, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila a putut 

asigura resursele financiare şi materiale necesare pentru desfăşurarea tuturor acestor activităţi. 

  În acest moment instituţia noastră dispune de resursele materiale şi umane care permit asigurarea calitatăţii 

serviciilor specializate pe care le oferă beneficiarilor 

(consiliere şi asistenţă psihopedagogică, terapie logopedică, orientare şcolară şi profesională pentru 

copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale).  

  Prin înfiinţarea, începând cu anul şcolar 2017-2018, a două cabinete interşcolare de asistenţă psihopedagogică 

( la Şcoala Gimnazială Tufeşti şi la Şcoala Gimnazială Viziru) se va continua acţiunea de dezvoltare 

instituţională în vederea  oferirii unui sprijin mai consistent copiilor, familiilor acestora, cadrelor didactice din 

mediul rural (acum câţiva ani această ofertă era aproape inexistentă), acţiune necesară  pentru  menţinerea 

standardul de calitate actual. 

 

                

XII. POLITICI SCOLARE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU MINORITĂŢILE 

NAŢIONALE 

 

La nivelul judeţului Brăila, studiază limba maternă un număr de 704  elevi, dintre care  575 elevi studiază 

limba maternă rromani, 111 elevi studiază limba maternă rusă şi 18 elevi studiază limba maternă turcă. Din 

cei 510 elevi de etnie rromă care studiază limba maternă rromani, 120 elevi studiază şi disciplina Istoria şi 

tradiţiile rromilor. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila a continuat şi în anul şcolar 2016-2017 activităţile pentru implementarea 

Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rromilor. 

Incluziunea şcolară a elevilor de etnie rromă a reprezentat şi reprezintă o direcţie constantă de acţiune a I.S.J. 

Brăila. 

1. I.S.J. Brăila a făcut parte în anul şcolar 2016-2017, printr-un reprezentant în persoana doamnei Gina Anton  

din Grupul de Lucru Mixt constituit de Biroul Judeţean pentru rromi. În cadrul Grupului de Lucru Mixt, I.S.J. 

Brăila, ca şi celelalte instituţii descentralizate şi organizaţii neguvernamentale a sprijinit activitatea Biroului 

Judeţean pentru rromi pentru întocmirea planurilor judeţene de acţiune. 

 I.S.J. Brăila şi-a desfăşurat activitatea pentru sprijinirea învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, pe 

baza L.E.N. nr. 1/2011, secţiunea a 12-a, art. 45-46 şi a O.M.E.C.T.S. Nr. 5671/10.09.2012. 

Conform articolului 15 din O.M.E.C.T.S. Nr. 5530/5 oct 2011, inspectorii şcolari au următoarele atribuţii: 

a) controlează şi verifică aplicarea legislaţiei si a actelor normative în vigoare privind curriculumul şcolar;  

b) proiectează, organizează, desfăşoară si valorifică inspecţia şcolară la nivelul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar;  

c) monitorizează utilizarea manualelor alternative şi a auxiliarelor didactice avizate;  
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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 Naţionale 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 desfăşoară 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 acelaşi 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 

preşcolar, ciclul primar-cls I-IV, ciclul gimnazial-cls V-VIII Si ciclul liceal-cls IX-XII).  

De asemenea, trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011(Art. 63) cu privire 

la numărul de elevi ce pot forma o grupă/clasă: 

a)educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5 Si nu mai mult de 9; 

b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 15 preşcolari, 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; 

 

Studiul limbii rromani se desfăşoară în următoarele unităţi de învăţământ, sub îndrumarea învăţătorilor şi 

profesorilor de limba rromani care au următoarele studii: 

 

Nr. 

crt 

Denumire 

unitate(secţia) 

Nr.grupe/clase Nr. elevi care 

studiază limba 

maternă 

rromani/rusă/turcă 

Nr. 

cadre 

didactice 

Pregătire profesională cadre 

didactice 

1 Şcoala 

Gimnazială 

“Nikos 

Kazantzakis” 

Brăila 

5 grupe 54 1 Cadru didactic absolvent 

CREDIS, promoţia 2006, 

specializarea: Institutor 

învăţământ primar(direcţia de 

studii limba rromani) 
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2 Şcoala 

Gimazială 

“Anton Pann” 

Brăila 

8 grupe 

 

1 clasă cu 

predare 

integrală în lb 

rromani 

125 

 

19 

3 Un cadru didactic cu diplomă 

de bacalaureat şi cursuri în 

limba rromani 

Un cadru didactic cu diplomă 

de bacalaureat şi cursuri în 

limba rromani – student anul 

III la Facultatea de limbi şi 

literaturi străine, specializarea 

lb. Rromani – lb.română, Univ. 

Bucureşti 

CREDIS,promoţia 2005 

specializarea: Institutor – 

limba rromani, grad. didactic I  

3. Şcoala 

Gimnazială 

,,Nedelcu 

Chercea” 

Brăila 

2 grupe 35 1 Un cadru didactic cu diplomă 

de bacalaureat şi curs de limba 

rromani 

3 Şcoala 

Gimnazială 

Şuţeşti 

3 grupe 42 1 CREDIS, specializarea: 

Institutor învăţământ 

primar(direcţia de studii limba 

rromani) 

4 Şcoala 

Gimnazială 

Unirea, 

structura Valea 

Cănepii 

4 grupe 75 1 Un cadru didactic cu diplomă 

de bacalaureat şi curs de limba 

rromani 

6 Şcoala 

Gimanzială 

Viziru 

4 grupe 75 1 Un cadru didactic cu diplomă 

de bacalaureat şi cursuri în 

limba rromani 

7 Şcoala 

Gimnazială 

Lanurile 

4 grupe 75 1 Un cadru didactic cu diplomă 

de bacalaureat şi cursuri în 

limba rromani 

8 Liceul 

Tehnologic 

Însurăţei 

4 grupe 75 1 Un cadru didactic cu diplomă 

de bacalaureat şi cursuri în 

limba rromani 

9. Şcoala 

Gimnazială 

,,A.S.Puşkin” 

Brăila 

9 grupe 110 3 Trei cadre didactice – studii 

superioare, grad. didactic I 

10. Şcoala 

Gimnazială 

,,Ecaterina 

Teodoroiu” 

Brăila 

1 grupă 19 1 Un cadru didactic pensionar 

 

Rezultate remarcabile obţinute de elevii care studiază limba maternă la Olimpiadele naţionale: 

Olimpiada naţională de limba rromani maternă, limba rusă maternă: 
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Nr. 

crt. 
Olimpiadă 

Nume şi 

prenume elev 
Clasa 

Unitatea 

şcolară 
Premiu 

Profesor la 

clasă 

1 Olimpiada 

Naţională Limba 

rromani maternă 

Postolea 

Adelina 

VIII Şcoala 

Gimnazială 

Şuţeşti, jud. 

Brăila 

Menţiune Cornea Maria 

2 Concursul 

Naţional de Istoria 

şi tradiţiile 

rromilor 

Stoican Estera 

 

 

David Nicoleta 

VIII 

 

 

VII 

Şcoala 

Gimnazială 

Valea 

Cânepii, jud. 

Brăila 

Şcoala 

Gimnazială 

Viziru 

Menţiune 

 

 

Premiul 

III 

Oancea 

Filareta 

 

 

Cîrstea Isabela 

3. Olimpiada 

Naţională de 

Limba rusă 

maternă 

Răducu Cristina VII Şcoala 

Gimnazială 

,,A.S.Puşkin” 

Brăila 

Premiul II Chirsanov 

Mihai 

 

Elevii minoritari au participat şi la alte concursuri naţionale precum:  Concursul Naţional de creaţie literară în 

limba rromani Ştefan Fuli, Festivalul Naţional al poeziei ruse şi concursuri naţionale care promovează 

interculturalitatea: Călătoria mea interculturală şi Diversitatea – o şansă în plus pentru viitor, competiţii la 

care au obţinut premiul I şi premiul al II-lea. 

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 20 zone care au populaţie 

şcolară numeroasă ce se poate încadra în categoria de grup dezavantajat. Dintre acestea 3 sunt în Municipiul 

Brăila, restul sunt în alte localităţi ale judeţului şi doar 10 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 cuprinşi în învăţământul 

preşcolar şi copii de vârstă şcolară care nu au frecventat şcoala sau care au abandonat învăţământul obligatoriu; 

2) Rata abandonului şcolar în învăţământul obligatoriu si rata absenteismului şcolar sunt ridicate, iar rezultatele 

şcolare ale elevilor sunt nesatisfăcătoare într-un procent semnificativ. 

3) Şcoala este multietnică sau este o scoală în care predomină elevi de etnie romă. 

4) Limba de predare este diferită de limba maternă; 

5) Cultura minorităţii este slab reprezentată la nivelul şcolii; 

6) Deşi în scoală sunt mulţi elevi care aparţin unei minorităţi naţionale, nu există cadre didactice care aparţin 

acelei etnii; 

7) Există sau se manifestă riscul unor conflicte în comunitate si /sau în scoală care pot afecta participarea 

şcolară a copiilor romi, din cauze care ţin de segregarea etnică sau de alte forme de discriminare. 
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8) Există comportamente discriminatorii faţă 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 mulţi copii sau cu copiii aflaţi în grija altor persoane decât a părinţilor; 

3. Există semnale că în comunitate este exploatată munca minorilor, ceea ce conduce la abandon şcolar; 

4. În comunitate există o rată ridicată a şomajului 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 comunităţii sunt nevoiţi să migreze temporar pentru a-si asigura sursele de 

existenţă; 

7. În comunitate există o atitudine negativă faţă de minoritatea naţională sau în comunitate au avut loc conflicte 

interetnice ori există premise pentru declanşarea 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 tradiţionale ale etniei ca mijloc de supravieţuire; 

3. Accesul la publicaţii, librării, biblioteci, radio, televiziune este redus sau inexistent; 

4. Nivelul de educaţie şcolară al membrilor comunităţii este scăzut. 

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 2016 – 2017. 

  

ACTIVITATEA REZULTATE PLANIFICATE REZULTATE OBŢINUTE 

1.Constituirea la nivelul I.S.J. a 

Comitetului de sprijin pentru 

îmbunătăţirea accesului la 

educaţie al persoanelor de etnie 

romă, format din mediatori 

şcolari, profesori de limba romani 

şi istoria şi tradiţiile romilor, 

directori ai unităţilor de 

învăţământ cu pondere mare de 

elevi rromi, sub coordonarea 

inspectorului şcolar pe 

problematica romilor 

două întâlniri/semestru  Implicarea activă  a tuturor 

factorilor interesaţi în procesul 

educaţional 

2.Înscrierea copiilor la grădiniţă 

şi în clasa pregătitoare 

Cuprinderea  tuturor copiilor 

rromi de vârsta şcolară şi 

preşcolară în învăţămîntul 

preşcolar şi primar 

259 copii rromi identificaţi şi 

înscrişi la grădiniţă; 

234 copii rromi identificaţi şi 

înscrişi la clasa Pregătitoare 

Crearea unei baze de date cu 

informaţii despre populaţia 

preşcolară şi şcolară de etnie 

romă din judeţul  Brăila 

Bază de date cu populaţie şcolară  

rromă 

1455 de elevi rromi cls P-VIII 

125 elevi – în învăţământul liceal 

şi profesional de stat 

Organizarea de campanii de 

informare în şcoli, licee şi 

comunităţi de romi cu pondere 

Stimularea elevilor rromi în 

vederea continuării studiilor în  

învăţământul liceal şi profesional 

Parteneriat încheiat cu asociaţia 

Partida Romilor ,,Pro-Europa”  în 

vederea derulării campaniei de 

informare cu privire la locurile 
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însemnată, în vederea promovării 

măsurilor afirmative 

de stat şi în învăţământul 

universitar. 

speciale alocate  elevilor de etnie 

romă  la licee şi facultăţi 

Identificarea a 87 de elevi de 

clasa a VIII-a care îşi vor 

continua studiile în învăţământul 

liceal şi profesional de stat  

 17 elevi de clasa a XII-a care îşi 

vor continua studiile în 

învăţământul superior de stat. 

Instruirea părinţilor şi elevilor 

rromi de clasa a VIII-a pentru 

prezentarea procedurilor de 

admitere şi a planului de 

şcolarizare. 

Consilierea educaţională a   

părinţilor  şi elevilor  rromi 

despre procedurile admiterii 

200 de părinţi şi 104  elevi 

consiliaţi 

Repartizarea candidaţilor pe 

locuri speciale pentru rromi. 

Repartizarea în şedinţă publică a 

elevilor rromi 
38 elevi repartizaţi în 

învăţământul liceal şi 

profesional de stat, în etapa I. 

Asigurarea  studiului  limbii 

rromani şi a istoriei şi tradiţiilor 

rromilor pentru elevii rromi 

Asigurarea studiului  pentru  elevi 

ce aparţin minorităţii rrome care 

au solicitat studiul limbii rromani 

ca limbă maternă şi a istoriei şi 

tradiţiilor rromilor 

575 de elevi din trei unităţi de 

învăţământ din municipiul Brăila: 

Şcoala Gimnazială ,,Anton 

Pann”, Şcoala Gimnazială ,,Nikos 

Kazantzakis” şi Şcoala 

Gimnazială ,,Nedelcu Chercea” şi 

cinci unităţi de învăţământ din 

mediul rural: Şcoala Gimnazială 

Şuţeşti, Şcoala Gimnazială Valea 

Cânepii, Şcoala Gimnazială 

Lanurile, Şcoala Gimnazială 

Viziru, Liceul Tehnologic 

,,Nicolae Titulescu” Însurăţei 

studiază limba rromani. Dintre 

aceştia, 120 de elevi studiază şi 

istoria şi tradiţiile rromilor 

. Participarea la olimpiade, 

concursuri şi evenimente 

culturale în vederea promovării 

culturii şi tradiţiei rome 

 

Participarea cu echipe de elevi 

rromi şi nerromi la etapa 

judeţeană şi naţională a 

concursului Călătoria mea 

interculturală 

Participarea cu echipe de elevi 

rromi şi nerromi la Concursul 

intercultural judeţean de istoria 

rromilor ,, De la robie la 

libertate”  

Participare la concursurile şi 

olimpiadele naţionale cu specific 

rrom 

 

110  elevi participanţi la 

concursuri judeţene şi naţionale şi 

evenimente care au promovat 

istoria şi tradiţiile rromilor 

25 elevi rromi participanţi la 

competiţiile şcolare – faza 

judeţeană 

2 elevi rromi  participanţi la 

etapa naţională a Olimpiadei de 

limba rromani 

4 elevi rromi participanţi la 

Concursurile şcolare – faza 

naţională: Concursul de creaţie 

literară în limba rromani - Ştefan 
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Fuli şi Concursul de istoria şi 

tradiţiile rromilor 

6 elevi rromi şi nerromi 
participanţi la Concursul Naţional 

intercultural ,,Călătoria mea 

interculturală” 

Îndrumarea cadrelor didactice 

rrome care predau limba rromani 

pentru a participa la cursurile de 

perfecţionare din cadrul C.C.D.  

sau la cursuri de finalizare a 

studiilor pentru a deveni cadre 

didactice cu studii 

corespunzătoare postului. 

Înscrierea cadrelor didactice la 

cursurile intensive de limba 

rromani 

 

Participarea a şapte  cadre 

didactice care predau limba 

rromani la cursuri de 

perfecţionare în perioada 22 aug. 

– 3 sept.2017 

 Identificarea elevilor cu 

performanţe scăzute şi a cauzelor 

ce le determină 

Implementarea proiectelor prin 

care sunt sprijiniţi atât 

educaţional cât şi financiar elevii 

şi familiile acestora 

-Proiecte trimise către finanţare 

 

Identificarea surselor de finanţare 

pentru proiectele de tip “Şcoală 

după şcoală” şi 

 “A doua şansă’’ 

Sprijinirea tinerilor rromi pentru a 

deveni beneficiari direcţi în 

proiectele cu servicii de tipul ”A 

doua şansă” şi ,,Şcoală după 

şcoală” 

-Proiecte trimise către finanţare 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

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 şi liniştii publice în perioada 

desfăşurării examenelor, etc. 

Parteneriatul cu SRSS - Tribunalul Brăila si IPJ - Serviciul "Delincvenţă juvenilă" s-au desfăşurat 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 şi 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 şi în baza normelor cuprinse în Contractul Colectiv de muncă unic la 

nivel de ramură de învăţământ şi în Contractul Colectiv de muncă din învăţământ la nivelul judeţului Brăila 

parteneriatul social este garantat de o colaborare permanentă şi reală pe principiul egalităţii părţilor, 

Inspectoratul Scolar Judeţean Brăila şi 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 şi referitoare la mobilitatea cadrelor didactice. 
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Parteneriatul social administraţie – sindicat la nivelul învăţământului din judeţul Brăila, se desfăşoară în 

condiţii normale, într-un climat de respect reciproc, echilibru şi totală transparenţă. 

 

 

Tendinţe generale 

La nivelul I.S.J., liderul judeţean S.I.B. este invitat, cu statut de observator, la şedinţele Consiliului de 

administraţie, la concursurile de ocupare a posturilor şi catedrelor, a funcţiilor de conducere, precum şi la 

derularea acţiunilor de mobilitate a personalului didactic. 

Si în viitor, parteneriatul social I.S.J. – S.I.B. se va realiza pe aceleaşi coordonate, întrucât se urmăreşte acelaşi 

unic scop, bunul mers al activităţii din sistemul de învăţământ şi creşterea 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 şi 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, online, publică, aproape zilnic reportaje, note, stiri, anchete, interviuri, comunicate, anunţuri şi 

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 şcolar general, inspectorul şcolar 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 şi editarea materialelor pentru mapele de presă; 

  transmiterea de informaţii în vederea participării mass-media la evenimentele de larg interes; 

  redactarea şi transmiterea periodică a comunicatelor de presă, în funcţie de calendarul activităţilor din 

învăţământul brailean 

  răspunsul la solicitările individuale de informaţii venite din partea reprezentanţilor mass-media; 

  participarea reprezentanţilor I.S.J. Brăila. la emisiuni TV pe teme educaţionale; 

  consilierea unităţilor de învăţământ din Brăila în probleme legate de comunicarea cu mass-media; 

  menţinerea legăturii permanente cu jurnalistii acreditaţi pe domeniul învăţământ; 

  monitorizarea permanentă a apariţiilor în mass-media locală si centrală; corectarea informaţiilor eronate 

apărute în presă prin transmiterea de precizări suplimentare, dacă este cazul. 

În judeţul Brăila, Inspectoratul Scolar Judeţean si-a construit o prezenţă activă, cu rezultate deosebite în viaţa 

scolii românesti, printr-o muncă de echipă a inspectorilor scolari, conducerilor de scoli si cadrelor didactice. 

Dezvoltarea si menţinerea legăturilor cu partenerii sociali sau autorităţi s-a materializat prin iniţierea de 

programe si proiecte de colaborare cu diferite instituţii guvernamentale si organizaţii nonguvernamentale, prin 

colaborarea cu diverşi parteneri cu preocupări si competenţe în problematica educaţiei. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


