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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, 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. prin strategia postaderare, obiective asumate de către I.S.J. Brăila prin Planul 

managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru anul şcolar 2020-2021.  

 

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 1 ianuarie 2020, de 285916 persoane, ceea ce reprezintă 

12,03% din populaţia regiunii Sud – Est, cu 3621 persoane mai redusă faţă de anul 2020, ceea ce 

reprezintă o scădere de 1,27 %. 

Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii de rezidenţă, se constată că la nivelul 

judeţului populaţia rezidentă în mediul urban (61,67%) este preponderentă faţă de populaţia din 

mediul rural (38,33%).  

Structura populaţiei pe sexe este echilibrată, la nivelul judeţului fiind preponderentă populaţia 

feminină (50,86%), cu toate acestea în mediul rural ponderea populației feminine este sub media 

județeană (37,07%). În mediul urban ponderea populaţiei feminine (62,93%) este mai ridicată decât 

media judeţeană.  

Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă la 1 ianuarie 2020 în judeţul Brăila arată că populaţia 

tânără, cu vârsta până la 30 ani deţine ultimul loc, din totalul populaţiei dintre toate judeţele regiunii 

(28,34% faţă de 31,02% media regională). 

Populaţia cu vârste între 30-64 ani deţine 49,25% din totalul populaţiei, cu 0,33 puncte procentuale 

peste media regională iar populaţia cu vârsta peste 65 ani deţine o pondere cu 2,35 puncte procentuale 

mai mare decît media regională (22,41% faţă de media regională de 20,06%). 

Ponderea populaţiei cu vârsta până la 14 ani este de 13,80%, județul Brăila aflându-se pe ultimul loc 

la nivelul regiunii Sud - Est. Populaţia cu vârsta între 15 şi 19 ani are ponderea de 5,37%, apropiată 
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de ponderea la nivel regional de 5,52%. Populaţia din grupele de vârstă 20-24 ani şi 25-29 ani deţine 

ponderi inferioare mediilor regionale, cu 0,20% respectiv 0,66%.   

Evoluţia populaţiei în perioada 2010–2020 arată o scădere continuă a ponderii populaţiei din toate 

grupele de vârstă, excepție făcând grupele de vârstă 0 – 4 ani, 50 – 54 ani, 70 – 74 ani și peste 85 de 

ani, la care se constată o creștere începând cu anul 2018. 

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.  

La 1 ianuarie 2020, numărul persoanelor plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puţin un an, 

este de 3636 şi, evident, nu cuprinde decât o parte a numărului de emigranţi externi. Având în vedere 

condiţiile economice actuale, este posibil ca o eventuală scădere a cererii de forţă de muncă în UE să 

reducă migraţia de forţă de muncă şi chiar să producă o revenire în ţară a unui număr de emigranţi. 

 

II.2. Proiecţia populaţiei în perspectiva anului 2025 

Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru orizontul anului 2025 arată 

o scădere continuă pentru întreaga regiune şi pentru toate judeţele. Scăderile cele mai mari se 

prognozează în 2025 pentru judeţul Brăila (scăderea cu 19,34% faţă de 2005). 

Pe grupe mari de vârstă, la nivel judeţean se prognozează o scădere a populaţiei din grupele de vârstă 

0-14 ani şi 15-64 ani şi o creştere a populaţiei din grupa de vârstă peste 65 de ani. Scăderile 

previzionate sunt pentru grupa de vârstă 0-14 ani cu  37,4% faţă de 2005 iar pentru grupa de vârstă 

15-64 ani cu 20% faţă de 2005. Judeţul Brăila are cu cea mai mare scădere prognozată a populaţiei 

din grupa de vârstă 0-14 ani şi din grupa de vîrstă 15-64 ani  

Prognoza la orizontul anului 2025 pentru grupa de vârstă 65 ani şi peste la nivel judeţean arată o 

uşoară scădere faţă de anul 2005 (0,2%). Structura prognozată a populaţiei  la orizontul anului 2025 

la nivelul judeţului arată o scădere a ponderii populaţiei din grupa de vârstă 0-14 ani de la 14,5% în 

2005 la 11,3% în 2025 şi pentru populaţia din grupa de vârstă 15-64 ani, de la 69,4% în 2005 la 68,8% 

în 2025. Pentru populaţia din grupa de vârstă 65 de ani şi peste se prognozează o creştere a ponderii 

de la 16,1% în 2005 la 19,9% în 2025.  

Proiecţia detaliată anual până în anul 2025 arată, pe grupe de vârstă următoarele evoluţii: 

pentru grupa de vârstă 3-6  ani, populaţia scade în 2025 faţă de 2005 cu 4 mii persoane, adică cu 

30,39% faţă de 2005 (peste media regiunii de 28,25%) 

• pentru grupa de vârstă 7-10 ani, populaţia scade cu 3,16 mii persoane, ceea ce reprezintă o scădere 

cu 23,04% faţă de 2005 (sub media regiunii de 25,36%). 

• 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 
               

_________________________________________________________________________________________ 

 

3 

 

III. REȚEA ȘCOLARĂ  
 

III.1. Structura reţelei şcolare. Reţeaua unităţilor de învăţământ, de stat și particular, din 

județul BRĂILA, în anul şcolar 2020-2021 

În judeţul Brăila, reorganizarea reţelei şcolare şi fundamentarea planului de şcolarizare constituie 

obiective prioritare ale Inspectoratului Şcolar Judeţean. Dintre cele 101 de unităţi de învăţământ de 

stat cu personalitate juridică, ordonatori terţiari de credite sunt: 

14 grădiniţe, 62 şcoli gimnaziale, 22 licee/colegii/școală profesională, 1 şcoală specială, 1 palat al 

copiilor, 1 centru județean de excelență. 

În anul şcolar 2020-2021, reţeaua de învăţământ de stat cuprinde un total de 246 unităţi de 

învăţământ (dintre care 101 cu personalitate juridică). Învăţământul particular a cuprins un număr 

total de 5 unităţi de învățământ, din care 1 grădiniţă, 1 școală primară, 1 școală gimnazială și 2 şcoli 

postliceale. 
 

Unități de învățământ Total, din 

care 

Unități de învățământ cu 

personalitate juridică 

1. 1. Unități de învățământ de 

stat 

246 101 

a. a. Învățământ de masă, din care: 241 98 

Grădinițe 132 14 

Școli primare 15 0 

Școli gimnaziale 72 62 

Școală profesională 1 1 

Colegii/licee 21 21 

Postliceu 0 0 

b. b. Activități extrașcolare 3 2 

c. c. Învățământ special, din care: 2 1 

Școli gimnaziale 1 0 

Școli profesionale 1 1 

2. Unități de învățământ 

particular 

5 5 

Grădinițe 1 1 

Școli primare 1 1 

Școli gimnaziale 1 1 

Școli postliceale 2 2 

TOTAL 251 106 

 

III.2. Evoluţia structurii reţelei şcolare 

Unităţi de învăţământ 

2018 – 2020 

Unităţi de învăţământ 

2020 – 2020 

Unităţi de învăţământ 

2020 – 2021 

Total Cu 

personalitate 

juridică 

Structuri Total 

Cu 

personalitate 

juridică 

Structuri Total 

Cu 

personalitate 

juridică 

Structuri 

267 109 158 266 108 158 251 106 145 
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III.3. Populația școlară* – număr elevi din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 

Nivel - Forma de învățământ tip 

învățământ de masă și special  

Total 

formațiuni de 

studiu 

Total 

elevi 

înscriși  
A Doua Șansă PRIMAR 14 197 

A Doua Șansă SECUNDAR INFERIOR 12 182 

Gimnazial - FR 5 207 

Gimnazial - Zi¹ 525 10673 

Gimnazial învățământ  la domiciliu 0 38 

Învăţământ dual 6.66 139 

Învăţământ profesional 84.34 1912 

Liceu Zi, Seral, FR 323 8853 

Postliceal (inclusiv maiștri) 58 1470 

Preşcolar³ 366 6961 

Primar -Zi² 596 11403 

Primar învățământ  la domiciliu 0 14 

Total  1990 42049 

*Date colectate din aplicația informatică SIIIR, modul SCO și SCO special, Plan școlarizare, 

an școlar 2020-2021 

¹Gimnazial - Zi - totalul de clase de 525 cu 10673 elevi cuprinde 12 clase cu 172 elevi alocate 

Clubului Sportiv Școlar -CSS-LPS BRĂILA 

² Primar -Zi- totalul de clase de 596 cu 11403 elevi cuprinde 2 clase cu 18 elevi alocate Clubului 

Sportiv Școlar- CSS-LPS BRĂILA 

³ Preşcolar- totalul de clase de 366 cu 6961  elevi  cuprinde 2 clase cu 44  elevi alocate Clubului 

Sportiv Școlar- CSS-LPS BRĂILA 

În învăţământul special sunt şcolarizaţi un număr de 373 elevi/40 formațiuni de studiu, cuprinşi 

pe următoarele niveluri de învăţământ:  preșcolar, primar, gimnazial și profesional. În 

învățământul particular sunt școlarizați un număr de 595 elevi/32 formațini de studiu, cuprinşi 

pe următoarele nivelurile de învăţământ preșcolar, primar, gimnazial și postliceal.  
 

III.4. Evoluția efectivelor de elevi  

 

 
 

 

 

 

 

41000

42000

43000

44000

Total elevi înscriși 
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Total elevi înscriși 
2019-2020
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IV. RESURSE UMANE 

 

IV.1. Personal didactic / Personal didactic auxiliar / Personal nedidactic 

PERIOADA 
POSTURI 

DIDACTICE 

POSTURI 

DIDACTICE 

AUXILIARE 

 

POSTURI 

NEDIDACTICE 

TOTAL 

POSTURI 

2020-2020 3234,9 475,25 975 4685,15 

2020-2021 3226,25 477,25 979 4682,50 

 

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 (%) 

2020/ 

2020 

2020/ 

2021 

2020/ 

2020 

2020/ 

2021 

2020/ 

2020 

2020/ 

2021 

2020/ 

2020 

2020/ 

2021 

2020/ 

2020 

2020/ 

2021 

Consiliile 

locale 

3004,05 2988,75 455,25 456,25 920 930 4379,3 4375 68% 68,31% 

Consiliul 

Judeţean 

180 189 13 14 19 22 212 225 85% 84% 

M.E.N. 48 48,5 7 7 36 27 91 82,50 52% 58.78% 

TOTAL 3234,9 3226,25 475,25 477,25 979,5 979 4685,15 4682,50 69% 68,90% 

 

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

Analizând situaţia încadrării la 01.09.2020, raportul personal didactic /personal didactic auxiliar, 

personal didactic/personal nedidactic se prezintă astfel:  

• În anul școlar 2020-2021 sunt normate 3226,25 de posturi pentru personalul didactic şi 477,25 de 

posturi pentru personalul didactic auxiliar, rezultă un raport de 6,76, în scădere faţă de cel 

înregistrat în anul şcolar 2020-2020, respectiv 6,8. 

• În anul școlar 2020-2020 sunt normate 3226,25 de posturi pentru personalul didactic şi 979 de 

posturi pentru personalul nedidactic, rezultă un raport de 3,29, în scădere faţă de cel înregistrat în 

anul şcolar 2020-2020, respectiv 3,3. 

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 

2020- 

2021 

pers.did./pers.did.aux. 

Raport 

2020-2020   

pers.did./pers.did.aux. 2020- 

2021 

2020-

2020 

2020- 

2021 

2020-

2020 

3226,25 3234,90 477,25 475,25 6,76 6,8 
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Tabelul nr. 3 

Nr. posturi didactice Nr. posturi 

nedidactic 

Raport 

2020-2021    

pers.did./pers.nedid. 

Raport 

2020-2020   

pers.did./pers.nedid. 2020- 

2021 

2020-

2020 

2020- 

2021 

2020-

2020 

3226,25 3234,90 979 979,50 3,29 3,3 

 

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 

2020/ 

2020 

2020/ 

2021 

2020/ 

2020 

2020/ 

2021 

2020/ 

2020 

2020/ 

2021 

Învăţământ preşcolar 469 478 310 316 159 162 

Învăţământ primar 628,62 600,28 321,95 318,69 306,67 281,59 

Învăţământ gimnazial, liceal 1973,96 1966,18 1497,77 1490,80 476,19 475,38 

Învăţământ special 105,97 111,29 105,69 111,29 0,28 0 

Palatele şi cluburile copiilor 23 23 23 23 0 0 

Consiliere psihopedagogică 

(cabinete de asistenţă 

psihopedagogică, C.J.A.P.) 

34,35 47,50 34,24 43,50 0,11 4 

TOTAL 3234,9 3226,25 2292,65 2303,28 942,25 922,97 

 

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 

2020/ 

2021 

2020/ 

2020 

2020/ 

2021 

2020/ 

2020 

2020/ 

2021 

2020/ 

2020 

Învăţământ preşcolar 478 469 473 467 4 2 
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Învăţământ primar 600,28 628,62 594,28 625,62 6 3 

Învăţământ gimnazial, 

liceal 
1966,18 1973,96 1932,49 1949,25 33,69 24,71 

Învăţământ special 111,29 105,97 111,29 105,97 0 0 

Palatele şi cluburile 

copiilor 
23 23 22 21 1 2 

Consiliere 

psihopedagogică (cabinete 

de asistenţă 

psihopedagogică, 

C.J.A.P.) 

47,50 34,35 47,50 34,35 0 0 

TOTAL 3226,25 3234,9 3181,56 3209,91 44,69 24,99 

 

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

98,61%, manifestând o scădere faţă de anul şcolar precedent 99 %. 
 

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 

2020/2021 2020/2020 2020/2021 2020/2020 2020/2021 2020/2020 

2705,26 

83,85% 

2673,26 

82 % 

476,30 

13,71 

536,65 

16 % 

44,69 

2,44% 

24,99 

2 % 

 

IV. 1.5. Cumul şi plata cu ora 

Din totalul de 3226,259 posturi didactice un număr de 419,71 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                                     24,49 

• limba şi literatura română              41,97 

• limba engleză                                 15,65 

• 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 Limba şi literatura română 
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IV. 1.7 Mișcarea personalului didactic, sesiunea 2020 

Pensionarea la limită de vârstă a cadrelor didactice 

Ca urmare a împlinirii vârstei limită de pensionare până la 1 septembrie 2020, la nivelul judeţului 

Brăila, s-au pensionat 49 cadre didactice titulare. S-au înregistrat 5 cereri de pensionare anticipată, 2 

cereri de pensionare anticipat parţial şi 42 cereri de pensionare la limită de vârstă. 

Completarea de normă 

Un număr de 47 de cadre didactice şi-au completat norma didactică, la nivelul Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Brăila, în alte unităţi de învăţământ faţă de cele la care sunt titulari. Nu s-au înregistrat 

contestaţii.          

Pretransfer prin consimţământ 

Pentru această etapă de mobiliate a personalului didactic au fost înregistrate un număr de 105 cereri. 

La această etapă s-au soluționat 86 de cereri; nu s-au înregistrat contestaţii. 

Restrângeri de activitate 

Pentru această etapă de mobiliate a personalului didactic au fost înregistrate un număr de 9 cereri și 

toate au fost soluționate prin transfer; nu s-au înregistrat contestaţii. 

 

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

vacante, sesiunea iulie 2021 

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

preuniversitar din judeţul Brăila, sesiunea iulie 2021 s-a desfăşurat conform prevederilor 

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

OMEN nr. 5991/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Date statistice referitoare la concurs: 

• Număr centre de concurs: 2   Număr locații: 2 

• Număr candidați înscriși (cu drept de participare la concursul național de ocuparea 

posturilor/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar): 466 candidați 

• Număr candidați prezenți la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor / 

catedrelor posturilor/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar: 384 prezenți 83,40% în 

sălile de concurs la ora 9.00. 

• Număr candidați retrași în timpul probei scrise: 36 candidați (din care 36 din motive personale) 

• Număr candidați eliminați de la proba scrisă: 0 (din motive de fraudă sau tentativă de fraudă 0; 

alte motive 0) 

• Număr de lucrări scrise transmise la evaluare 348 lucrări scrise 

• Număr discipline la care s-a susținut concurs: 42 discipline 

 

Rezultate inițiale 

• Procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 

36,20%, inferior în raport cu procentul consemnat în ultimul an: 58,80% în 2020. 

• 126 de candidați au obținut note între 7 și 9,75. 

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe 

perioadă nedeterminată/determinată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se 

realizează în ședințe publice organizate de către inspectoratul școlar, pe parcursul lunii august 2021. 
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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, O.M.E.C. nr. 

5434/31.08.2020, completat de O.M.E.C. nr. 5558/14.09.2020, 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 697 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 2021 145 278 0 0 

Gradul didactic II, sesiunea 2021 58 52 0 33 

Gradul didactic II, sesiunea 2022 67 0 0 53 

Gradul didactic II, sesiunea 2023 84 73 0 0 

Gradul didactic I, seria 2020-2021 83 0 30 82 

Gradul didactic I, seria 2020-2022 83 0 0 70 

Gradul didactic I, seria 2021-2023 71 0 0 7 

Gradul didactic I, seria 2022-2024 68 62 0 0 

Echivalare grad did. I cu doctoratul 0 0 0 0 

Total 659 465 30 245 

 

II.1. Gradul II sesiunea 2021 
 

Nr. crt. Disciplina 
Numar candidati validați pentru 

 susținerea examenului 

1.  Biologie  2 

2.  Canto 1 

3.  Economia Întreprinderii 1 

4.  Educație fizică și sport 4 

5.  Educatoare 8 

http://www.isjbraila.ro/perfectionare/OM%20nr.%205720_20.10.2009.pdf
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6.  Informatică 1 

7.  Învățătoare 11 

8.  Istorie 1 

9.  Limba engleză 5 

10.  Limba franceză 4 

11.  Limba română 3 

12.  Matematică 2 

13.  Merceologie 1 

14.  Psihologie 1 

15.  Psihopedagogie specială 6 

16.  Religie ortodoxă 2 

17.  Total 53 
 

II.2. Gradul I sesiunea 2021 
 

Nr.  

crt. 

Disciplina Număr candidați care au finalizat gradul I, 

prin susținerea inspecției speciale 

1.  Biologie 2 

2.  Comerț 1 

3.  Coregrafie 1 

4.  Economia întreprinderii 1 

5.  Educație fizică și sport 2 

6.  Educatoare 21 

7.  Filozofie 1 

8.  Geografie 2 

9.  Învățământ primar 15 

10.  Istorie 2 

11.  Limba engleză 5 

12.  Limba franceză 5 

13.  Limba română 9 

14.  Marketing 1 

15.  Matematică 7 

16.  Pedagogie 1 

17.  Pedagogie muzicală 1 

18.  Psihologie 1 

19.  Psihopedagogie specială 4 

20.  Psihosociologie 1 

21.  Religie ortodoxă 2 

 Total 85 

Diferența dintre numărul inițial de candidați înscriși și cel final (atât la gradul II cât și gradul I) se 

datorează amânărilor/reactivărilor de dosare, precum și transferului cadrelor didactice în / din alte 

județe. 
 

II.3. Definitivat – sesiunea 2021 

Organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2021 s-a 

realizat în baza O.M.E.C. nr. 5434/31.08.2020, completat de O.M.E.C. nr. 5558/14.09.2020, adresa 

ME nr. 2925/25.05.2021 privind modelul stampilei, și a foii tipizate de examen, nota M.E. nr. 
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3094/14.07.2021 privind constituirea centrelor de evaluare/contestații, procedurile M.E. nr. 

30470/01.07.2021, nr. 30471/01.07.2021, nr. 30472/01.07.2021, nr. 29409/31.05.2021, nr. 

3335/06.07.2020, procedurile C.N.P.E.E. nr. 705/15.07.2020, nr. 262/04.02.2020, nr. 421/18.02.2020 

şi procedurile I.S.J. Brăila nr. 6453-6454/21.07.2020. 

Comisia de examen, conţinând un număr de 9 membri, 6 informaticieni şi 2 secretari, precum şi 

centrul de examen constituit la Colegiul Național “Nicolae Bălcescu”, Brăila, au fost constituite în 

baza deciziei I.S.J. Brăila nr. 999/07.10.2020.  

Pentru buna desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ din 22.07.2020 s-a primit 

sprijin din partea Inspectoratului judeţean de jandarmerie, Serviciul public de asistenţă medicală, S.C. 

Electrica S.A., Inspectoratul Județean de Jandarmerie, Poliţia locală a municipiului Brăila, furnizori 

locali de internet, în baza solicitărilor I.S.J. Brăila nr. 6649-6654/09.07.2021.  

In perioada 08.10-15.10.2020 s-a realizat înscrierea a 145 candidați şi validarea fişelor de înscriere 

de către aceştia la un numar de 24 discipline de examen. Un candidat a fost respins ca urmare a 

neîndeplinirii condițiilor de studii/ vechime prevăzute de O.M.E.C. nr. 5434/31.08.2020.  

Până la data sustinerii examenului un numar de 10 candidati au solicitat invalidarea fişelor şi au anulat 

înscrierea, iar un candidat a fost respins ca urmare a obínerii unei medii necorespunzătoare (<8) la 

inspecții și portofoliu, rezultând un număr de 133 candidaţi înscrişi şi validaţi (cu drept de participare 

la examenul de definitivare în învăţământ). 

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși au fost: 

învățământ preșcolar în limba română (39 de candidați), învățământ primar în limba română (19), 

educație fizică și sport (14), limba si literatura română (11) și matematică (8). 

Instruirea profesorilor supraveghetori, cât și a candidaților s-au realizat în 12.07.2021, on-line, 

precum și în ziua examenului. 

Au fost asigurate sisteme de supraveghere audio-video funcționale, amplasate în sălile de examen, 

sala în care s-au descărcat și multiplicat subiectele, sala în care au fost preluate lucrările scrise, sala 

de bagaje.  

Au fost asigurate circuite de intrare-ieșire în și din clădirea centrului de examen. S-au asigurat măști 

de protecție și dezinfectant pentru toți participanții la examen.  

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

din examen. 

Expedierea lucrărilor la centrul de evaluare a fost asigurată conform procedurii de 

transport nr. 30472/01.07.2021, constituindu-se patru echipaje, fiecare având câte doi 

delegați ai I.S.J. Brăila și câte un membru al comisiei de examen. Cele patru echipaje s-

au deplasat, în vederea predării sacilor cu lucrări pe rutele: Brăila-Iași, Brăila – Pitești, 

Brăila-Târgoviște-Ploiești-București, Brăila - Brașov-Cluj Napoca. 

La proba scrisă din cadrul examenului au participat în data de 14.07.2021 un număr de 120 (90,22%) 

candidaţi. Trei candidați au absentat, un număr de 10 candidaţi s-au retras în timpul probei scrise din 

motive personale, rezultând astfel 120 candidaţi cu note la proba scrisă (număr teze predate) la un 

număr de 19 discipline de examen.       

   Rezultatele candidaţilor: 
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a) înainte de contestaţii: promovabilitate 69,16% 

Promovati 

83 din care 

Cu note cuprinse 

8-8,99 

Cu note 

cuprinse 

9-9,99 

Cu note  

de 10 

48 34 1 

Nepromovati 37 

Prezenti la examen 130 

Absenti 3 

Retrasi din examen 10 

Eliminaţi din examen 0 

Candidaţi cu teze predate (cu notă la examen 120 

 

b) după contestaţii: promovabilitate 73,33% 

Promovati 

88 din care 

Cu note  

8-8,99 

Cu note  

9-9,99 

Cu note  

10 

53 34 1 

Nepromovati 32 

Prezenti la examen 130 

Absenti 3 

Retrasi din examen 10 

Eliminaţi din examen 0 

Candidaţi cu teze predate (cu notă la 

examen 
120 

 

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

prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii 

universitare de licenţă  

Echivalarea pe baza ECTS/SECT seria 2021 s-a realizat conform O.M.E. nr. 3611/31.03.2021, 

O.M.E.C.T.S. nr. 5553 /2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

Nr. 

crt. 
Specializare absolvită Specializare solicitată pentru echivalare 

Nr. 

candidați 

1.  Institutori-Educație fizică Profesor pentru învățământul preșcolar 
1 

 

2.  Tehnologia construcțiilor de mașini Profesor pentru instruire practică-mecanică  1 

TOTAL 2 

 

 Puncte slabe: 

- Candidatii înscrişi pentru sustinerea gradelor didactice nu consultă informaţiile transmise unitaţilor 

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. 

  



 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
               

_________________________________________________________________________________________ 

 

13 

 

Puncte tari: 

    -  serverului ftp al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila şi site-ul I.S.J. Brăila, secţiunea 

perfecţionare, sunt actualizate, conţin atât programele specifice susţinerii gradelor didactice cât şi 

copii ale notelor telefonice transmise în şcoli. 

    -   s-au stabilit relaţii de colaborare foarte bune cu centrele universitare în care se realizează 

perfecţionarea, astfel încât eventualele disfuncţii în ceea ce priveşte înscrierea sunt remediate în timp 

util. 

    -  la inspecţiile speciale cadrele didactice obţin în proporţie de 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. 

 

III. Selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodiști ai I.S.J. Brăila 

În conformitate cu procedura de selecţie a metodiştilor I.S.J. Brăila pentru anul şcolar 2020-2020 

nr. 184 /16.09.2020, cod PO 56, la finele anului şcolar menţionat, activitatea metodiştilor, susţinută 

de un raport de activitate, a fost evaluată de către inspectorii de specialitate. În urma acestei 

evaluări au fost validaţi/ invalidaţi metodiştii pentru fiecare disciplină şi s-a identificat necesarul 

de metodişti/ disciplină pentru anul şcolar 2020-2021. Din totalul de 214 metodiști pentru anul 

2020-2020, 34 au fost cu caracter permanent (liceu pedagogic+C.C.D.), rezultând 180 metodiști 

ai I.S.J. Brăila din care 14 au fost invalidați din următoarele motive: 1-datorită neîntocmirii 

raportului de activitate pentru anul școlar anterior, 12-cereri de retragere și 1 suspendați în urma 

numirii pe funcția de director.  

Procedura de selecţie a metodiştilor I.S.J. Brăila a fost revizuită pentru anul şcolar 2020-2021, 

respectând criteriile a) -e) din adresa M.E.C. nr. 6098/DGIP/10.09.2020 la care s-a adăugat 

criteriul suplimentar - susținerea probei practice la disciplina la care se organizează selecție, cu 

respectarea celor cinci criterii din adresele M.E.N. nr. 39014/21.09.2017 și nr.37415/11.09.2020. 

Prin urmare, conform procedurii de selecţie a metodiştilor I.S.J. Brăila pentru anul şcolar 2020-

2021, nr. 273/18.09.2020 cod PO – 56, numărul de locuri alocat fiecărei discipline pentru care se 

face selecţie, criteriile de selecţie, apelul şi calendarul de selecţie (nr. 8750/26.09.2020) au fost 

postate pe site-ul I.S.J. Brăila şi pe canalul intern securizat de comunicare cu unităţile de 

învăţământ/ftp.  În vederea completării corpului de metodiști ai I.S.J. pentru anul școlar 2020-

2021, s-a organizat selecție pentru un număr de 3 discipline pe un număr total de 4 locuri. S-au 

înscris 5 candidați, 1 respins și 4 promovați. Conform calendarului, selecţia metodiştilor s-a 

finalizat pe data de 30.09.2020. Nu s-au înregistrat contestaţii în procesul de selecţie. 

Cei 4 noi metodiști selectați se adaugă la cei 166 metodiști a căror activitate a fost validată pentru 

anul școlar 2020-2021 și îndeplinesc criteriile din adresa M.E.C. nr. 6098/DGIP/10.09.2020, 

rezultând un număr de 170 metodiști pentru anul școlar 2020-2021 (Anexa1- 4 metodiști noi 

I.S.J.+166 metodiști I.S.J. din anul școlar anterior). 

Corpul metodiștilor se completează cu un număr de 58 metodiști de drept (1 C.C.D.+26 Liceul 

Pedagogic+12 Mentori activi+19 Mentori suspendați ca urmare a ocupării funcției de 

Director/ISG/ISGA). 
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Total 

Metodiști activi în anul școlar 2020-2021 Mentori 

suspendați C.C.D. 

Brăila 

Liceul 

Pedagogic ”D.P. 

Perpessicius”, 

Brăila 

Mentori activi 

care nu sunt în 

nicio altă 

categorie 

Metodiști 

selectați de 

I.S.J.Brăila 

1 26 12 170 19 

209  

209+19=228 

Prin decizia nr. 992/29.09.2020 s-a constituit corpul de metodişti ai I.S.J. Brăila pentru anul şcolar 

2020-2021, alcătuit dintr-un număr de 228 metodiști, dintre care 209 sunt activi. Aceasta a fost 

transmisă către C.C.D. Brăila, a fost postată pe site-ul I.S.J. Brăila şi transmisă unităţilor de 

învăţământ pe canalul intern securizat de comunicare/ftp. 

Nr.  

Crt. 
Disciplina/Domeniul 

Nr. total metodiști 

activi în 2020-2021 

1.  Agricultură 1 

2.  Arta actorului/coregrafie 1 

3.  Arte plastice/Arte vizuale 3 

4.  Asistent medical de farmacie 1 

5.  Asistent medical generalist 1 

6.  Biologie 7 

7.  Chimie 6 

8.  Economic/Comerț 4 

9.  Educație muzicală/Muzică specializată 3 

10.  Educație fizică și sport 9 

11.  Educație permanentă 8 

12.  Kinetoterapie 1 

13.  Educație tehnologică /discipline tehnice 4 

14.  Istorie+Filosofie 11 

15.  Fizică 5 

16.  Geografie 5 

17.  Informatică 8 

18.  Ingineria produselor alimentare 2 

19.  Învățător -educator pentru învățământ special 2 

20.  Limbi străine (engleză, franceză, germană, rusă, italiană) 18 

21.  Limba română-limbă străină/latină 21 

22.  Matematică  11 

23.  Pedagogie 2 

24.  Psihologie/Psihosociologie 5 

25.  Profesor documentarist 1 

26.  Profesor pentru învățământ preșcolar 21 

27.  Profesor pentru învățământ primar 39 

28.  Tehnologia și chimia produselor alimentare,  1 

29.  Tehnologia tricoturilor și confecțiilor 2 

30.  Religie ortodoxă 6 

TOTAL 209 
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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 

continuă a 

cadrelor 

didactice 

Echivalare şi acordare de credite 

profesionale transferabile – Învăţarea 

colaborativă: Utilizarea platformelor online, 

Educaţia online, Resurse Educaţionale 

Deschise 

C.C.D. Brăila - online Responsabilii cu 

formarea din 

unităţile de 

învăţământ = 80 

Aplicaţii colaborative. Gestionarea şi 

promovarea Resurselor Educaţionale 

Deschise 

C.C.D. Brăila - online Responsabilii cu 

formarea din 

unităţile de 

învăţământ = 80 

 

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

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

pentru anul şcolar 2020-2021 

În anul şcolar 2020-2021, Casa Corpului Didactic Brăila, ca organizator de formare la nivelul 

județului, a avut în vedere ca obiective centrale:  

a) diversificarea și modernizarea ofertei de formare în funcție de cerințele M.E.C./I.S.J. și de nevoile  

beneficiarilor prin includerea unor cursuri / programe de formare in sistem blended – learning / on-

line; 

b) utilizarea unor platforme elearning menite sa asigure o invatare flexibila in contextual pandemiei 

de Covid 19; 

c) dezvoltarea profesională / personală a personalului didactic / personalului de conducere / 

personalului didactic auxiliar și monitorizarea sistematică a valorificării la clasă / în școală a 

activităților de formare continuă parcurse; 

d) aplicarea la clasa / în scoala a bunelor practice dobândite prin proiecte şi parteneriate educaţionale 

cu valorificarea resurselor educationale realizate 

e) cresterea vizibilitatii institutiei la nivel local si national prin optimizarea managementului 

institutional. 

Programe de formare derulate in anul scolar 2020 - 2021 

a) Programe de formare cu furnizor Casa Corpului Didactic Braila, acreditate de Ministerul 

Educației 
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b)Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de Ministerul Educației şi derulate prin 

Casa Corpului Didactic Braila 

Furnizorul 

programului 

acreditat 

Denumirea 

programului 

Nr. ordin de 

acreditare 

 

Nr. 

credite 

Nr. 

participanţi 

C.C.D. Buzău CRED – Curriculum Relevant Educaţie 

Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – 

învăţământ gimnazial, Seria 6, 6 grupe 

OMEN 

4737/09.08.2020 

30 139 

C.C.D. Buzău CRED – Curriculum Relevant Educaţie 

Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – 

învăţământ gimnazial, Seria 7, 6 grupe 

OMEN 

4737/09.08.2020 

30 133 

C.C.D. Buzău CRED – Curriculum Relevant Educaţie 

Deschisă pentru toţi. Formare nivel II – 

învăţământ gimnazial, Seria 8, 4 grupe 

OMEN 

4737/09.08.2020 

30 86 

Asociatia 

Egomundi 

Predarea interactiv – creativă, arta profesiei 

didactice 

OMEC 

4414/28.05.2020 

30 19 

C.C.D. Bacău Mentoratul în educaţie – context facilitator 

şi modalitate de sprijin pentru cariera 

didactică 

OMEC 

4414/28.05.2020 

30 3 

 

Total programe = 5 

  

Total participanți 

=380 

 

c) Programe de formare continuă organizate prin Casa Corpului Didactic Brăila la solicitarea 

direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației 

Denumirea programului Nr. ordin de 

acreditare 

Nr. 

credite 

Nr.  

participanţi 

Educaţie Media la şcoala şi în societate, Seria 2, 2 grupe OMEC 

3189/07.02.2020 

10 70 

Educaţie Media la şcoala şi în societate , Seria 3, 2 grupe OMEC 

3189/07.02.2020 

10 70 

Educaţia Online. Tehnologia în sprijinul predării – învăţării 

– evaluării, Seria 1, 3 grupe  

OMEC 

4925/10.08.2020 

12 102 

Educaţia Online. Tehnologia în sprijinul predării – învăţării 

– evaluării, Seria 2, 2 grupe 

OMEC 

4925/10.08.2020 

12 70 

Management Educaţional OMEN 

5026/04.09.2018 

30 70 

A Doua Şansă, Seria 1, 8 grupe OMEC 

3559/29.03.2021 

7 280 

A Doua Şansă , Seria 2, 8 grupe OMEC 

3559/29.03.2021 

7 280 

 

Total programe = 7 

 

Total participanți 

=942 

Tema 

programului 

Nr. adresei ME 

de solicitare 

Grup ţintă Durata 

Ore 

Nr. 

participanţi 

Educaţia online 77/09.03.2020 Cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar 

8 ore 315 



 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
               

_________________________________________________________________________________________ 

 

17 

 

 

d)Programe de formare continuă din oferta de programe a Casei Corpului Didactic Braila , 

avizată de Ministerul Educației 

Teme din categoria : Durata 

ore 

Nr. 

participanţi 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul primar 

12 42 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru clasa 

pregatitoare 

12 39 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru educaţie 

timpurie 

12 104 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, biologie 

12 11 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, geografie 

12 23 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, limba engleza 

12 18 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, religie 

12 21 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, istorie 

12 19 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, educatie fizica 

12 22 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, discipline tehnice 

12 67 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, fizica 

12 13 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, limba franceza 

12 11 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, socio umane 

12 6 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, chimie 

12 13 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, informatica şi TIC 

12 21 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, arte 

12 29 

Comunicare in 

limba 

RROMANI 

1482/DGISSEP/12.06.2020 Profesori care lucrează cu 

elevi rromi din unităţile 

şcolare din municipiul şi 

judeţul Braila 

24 ore 31 

Pedagogie 

digitală - 

ECDL 

Romania 

8596M/12.02.2021 

270M/SI/14.05.2021 

Cadre didactice din  

învăţământul  preuniversitar 

OMEC 

4019/ 

24.06.202,10 

CPT 

1 

 

Total programe = 3 

  

Total participanți = 347 
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Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, matematică 

12 50 

Educaţia Online – Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru 

învăţământul liceal, limba română 

12 34 

Educaţia Online – Utilizarea tehnologiei în activităţi de consiliere 12 54 

Abilitarea curriculară a profesorilor debutanţi pentru învăţământul primar 24 26 

Abilitarea curriculară a profesorilor debutanţi pentru învăţământul preşcolar 24 30 

Management de proiect – Curs de scriere proiecte europene Erasmus+ 24 60 

Iniţiere în utilizarea calculatorului 24 39 

Prevenirea şi combaterea violenţei în scoala 24 65 

Dezvoltare personală pentru cadrele didactice care lucrează cu copii cu CES 24 58 

Educaţia nonformală între planificare şi implementare 24 60 

Dezbatere, oratorie şi retorica 12 84 

Practici educative progresive în grădiniţă 24 31 

Educăm aşa! – program de formare pentru cadrele didactice din 

învăţământul preşcolar 

24 30 

 

Total programe = 29  

 

Total participanți = 1080 

 

e)Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de 

definitivare în învățământ 

 

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

participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante 

Tema programului Grup ţintă Durata 

ore 

Nr. 

participanţi 

Pregatirea debutanţilor în vederea susţinerii 

examenului naţional de definitivare în  

învăţământ  

Cadre diadctice debutante de 

toate specialităţile din 

unitatile scolare din 

municipiul şi judeţul Brăila 

24 78 

 

Total programe = 1 

 

Total participanți = 78 

Tema programului Grup ţintă Durata 

ore 

Nr. 

participanţi 

Pregatirea cadrelor didactice încadrate cu 

statut de suplinitor în vederea participării la 

sustinerea concursului national de ocupare 

a posturilor vacante - învăţământ primar 

Cadre didactice suplinitoare 

de toate specialităţile  din 

unităţile şcolare din 

municipiul şi judeţul Brăila 

24 44 

Pregatirea cadrelor didactice încadrate cu 

statut de suplinitor în vederea participarii la 

sustinerea concursului national de ocupare 

a posturilor vacante - învăţământ - 

preşcolar 

Cadre didactice suplinitoare 

de toate specialităţile  din 

unităţile şcolare din 

municipiul şi judeţul Brăila 

24 36 

 

Total programe = 2 

 

Total participanți = 80 
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g)Activități de formare a cadrelor didactice din unități de învățământ preuniversitar din județ 

în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenelor 

naționale și a concursului național de ocupare a posturilor vacante 

 

h)Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ preuniversitar din 

județ 

 

i)Activități de instruire/ formare a cadrelor didactice care au, la nivelul unităților de 

învățământ preuniversitar din județ, atribuții privind formarea continuă și dezvoltarea 

profesională  

Tema programului Grup ţintă Durata 

ore 

Nr. 

participanţi 

Programul de formare pentru constituirea Corpului 

de profesori evaluatori pentru examenele şi 

concursurile naţionale (CPEECN) 

Profesori din  

învăţământul 

preuniversitar 

OMEC 6081/2020,  

60 ore, 15 CPT 

33 

Total programe = 1 Total participanți = 33 

Tema activității de instruire/formare Locul desfășurării 

activității 

Durata 

ore 

Nr. 

participanți 

E-pregatirea unităţilor de învăţământ pentru 

mediul educaţional on-line. Măsuri de 

organizare şi desfasurare a activităţii în 

condiţii de sigurantă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

COV-2 

Gradinita cu program prelungit 

nr. 8 Brăila 

Şcoala Gimnazială ”Ecaterina 

Teodoroiu” Brăila 

Şcoala Gimnazială Surdila 

Greci, jud. Brăila 

Liceul Teoretic ”C-tin 

Angelescu” Ianca, jud. Brăila 

2 103 

Webinar – Adservio – Platforma de 

management educaţional şi gestiunea 

scolaritatii 

I.S.J. Brăila  2 103 

Workshop CRED - Strategii de identificare a 

nevoilor de învățare ale elevilor pentru 

prevenirea/reducerea eșecului școlar și a 

abandonului școlar 

C.C.D. Brăila + I.S.J. Brăila 8 56 

 

Total activitati = 3 

  

Total participanți=103* 

(Se repeta persoanele) 

Tema activității de instruire/formare Locul desfășurării 

activității/modul de 

desfășurare, fizic/online 

Durata 

ore 

 

Nr. 

participanți 

Echivalare şi acordare de credite 

profesionale transferabile – Invatarea 

colaborativa : Utilizarea platformelor online, 

C.C.D. Brăila - online 2 80 
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j)Programe/ Activităţi desfăşurate în mediul rural 

Localitatea Titlul 

  programului  

Durata 

ore 

Nr. 

participanţi 

Judetul 

Brăila 

Învăţarea centrată pe copil – Metode şi tehnici de realizare 24 25 

Judetul 

Brăila 

Modalităţi de aplicare a curriculumului pentru educaţie 

timpurie 

24 30 

 

Total programe=2 

 

Total participanți=55 

 

k)Programe/activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţi, tineri, romi din zone defavorizate 

şi alte grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ preuniversitar) 
 

Localitatea Titlul 

programului 

Grupul ţintă Durata 

ore 

Nr. 

participanţi 

Brăila Formator (locatie) Membrii comunitate 40 21 

Brăila ECDL Standard (locatie) Membrii comunitate 7 7 

Brăila Limba Engleza – nivel mediu 

(extrabuget) 

Membrii comunitate 24 8 

 

Total programe=3 

  

Total participanți=36 
 

Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă 
 

Educaţia online, Resurse Educaţionale 

Deschise 

Aplicaţii colaborative. Gestionarea şi 

promovarea Resurselor Educaţionale 

Deschise 

C.C.D. Brăila - online 2 80 

Metode de combatere a bullyingului C.C.D. Brăila + I.S.J. Brăila 2 24+22=46 

 

Total activitati=3 

 

Total participanți=126 

(Se repeta persoanele) 

Categoria de personal Nr. posturi-

cf. machetei  

transmise 

de ISJ 

Nr. 

personal 

existent 

în judeţ 

Nr. personal participant la acţiuni 

de formare desfăşurate în anul 

şcolar 2020-2020 

Personal didactic:  

3226,25 

 

3031 

3205 din care  

2775 din jud. Brăila  

-educatoare 478 478 372 

-învăţători/institutori  

601 

 

601 

682 din care  

562 din jud. Brăila 

-profesori  

1892 

 

1718 

1985 din care  

1693 din jud. Brăila 

-maiştri instructori 94,25 73 26 
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Mediul Nr. programe derulate Nr. participanţi 

 

urban  

 

38 

2209 din care  

2059 din jud. Brăila 

 

rural  

 

21 

1051 din care  

771 din jud. Brăila 

 

Total 

 

59 

3260 din care  

2830 din jud. Brăila 
 

 

IV.2.4 Programe de perfecţionare organizate o dată la cinci ani destinate personalului didactic 

şi personalului de conducere 

Programe de formare ale casei corpului didactic, acreditate de M.Ed.: 

 

Denumirea programului Nr. deciziei de acreditare Nr. ore, Nr. credite 

Informatică și TIC pentru gimnaziu – 

clasa a V-a 
O.M.E.N. 4586/09.08.2017 

60 ore, 15 CPT 

Protecția datelor personale O.M.E.N 5046/06.09.2018 

modificat prin O.M.E.N. 

3662/13.03.2020 

42 ore, 11 CPT 

Asigurarea calitătății în educație O.M.E.N. 5026/04.09.2018 64 ore, 16 CPT 

Management educațional O.M.E.N. 5026/04.09.2018 124 ore, 30 CPT 

Management și comunicare O.M.E.N. 5026/04.09.2018 120 ore, 30 CPT 

Managementul proiectelor O.M.E.N. 5026/04.09.2018 89 ore, 22 CPT 

T.I.C. - nivel avansat O.M.E.N. 5026/04.09.2018 90 ore, 22 CPT 

Educație media la școală și în 

societate 
O.M.E.C    3189/07.02.2020 

40 ore, 10 CPT 

Educația online. Tehnologia în 

sprijinul predării-învățării-evaluării 
O.M.E.C. 4925/10.08.2020 

48 ore, 12 CPT 

A Doua Şansa O.M.E.C. 3559/29.03.2021  28 ore, 7 CPT 

 

 

 

-personal didactic cu funcţii de 

conducere, de îndrumare şi de 

control 

161 161 
140 din care 

122 din jud. Brăila 

Personal didactic auxiliar 477,25 374 19 

Personal nedidactic 979 854 36 

TOTAL  

4682,50 

 

4259 

3260 din care  

2830 din jud. Brăila  
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IV.2.5 Activitatea de mentorat 
 

Denumirea programului Parteneri din ţară 

Cod proiect: POCU/904/6/25/146587 

Titlul proiectului:  

„PROFESIONALIZAREA 

CARIEREI DIDACTICE - PROF” 

Obiectivul general al proiectului: 

Asigurarea mentoratului profesional pe 

durata întregii cariere didactice, în sistemul 

de învățământ preuniversitar, prin crearea 

unui sistem național coerent și fiabil de 

formare profesională și de dezvoltare a 

competenței didactice, ca formare 

psihopedagogică, necesare ocupării și 

exercitării unei funcții didactice precum și 

obținerii performanței pedagogice în 

învățământul preuniversitar din România, 

în activitatea de predare /formare și în 

activitatea de management educațional, în 

contextul procesului global de digitalizare a 

sistemelor de educație. 

Beneficiar: Ministerul Educației   

 

Parteneri: 

P1. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

P2. Universitatea Transilvania din Brașov 

P3. Universitatea Dunărea de Jos din Galați 

P4. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie George Emil Palade din Tg.Mureș 

P5. Casa Corpului Didactic Brăila 

P6. Casa Corpului Didactic Bacău 

P7. Casa Corpului Didactic Bistrița- Năsăud  

P8. Casa Corpului Didactic Constanța 

P9. Casa Corpului Didactic Dolj 

P10. Casa Corpului Didactic Hunedoara 

P11. Casa Corpului Didactic Iași 

P12. Casa Corpului Didactic Ilfov 

P13. Casa Corpului Didactic Mureș 

P14. Casa Corpului Didactic Prahova 

P15. Casa Corpului Didactic Sălaj 

 

IV.3 Rezultate şcolare la examenele naţionale 

IV.3.1 Organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale 2+4+6.  

Organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a 2021 s-a realizat 

conform art. 5 din OMENCS nr. 3 051/ 12.01.2016 și OME nr. 3462/2021. 

Numărul unităţilor de învăţământ care au administrat EN II, IV, VI 

 

Numărul unităţilor de 

învăţământ care au administrat 

evaluarea naţională la 

clasa a II-a 

Numărul unităţilor de 

învăţământ care au administrat 

evaluarea naţională la 

clasa a IV-a 

Numărul unităţilor de 

învăţământ care au administrat 

evaluarea naţională la 

clasa a VI-a 

rural urban rural urban rural urban 

41 33 43 34 38 39 

 

Număr de elevi 

înscrişi absenţi Prezenţi la 

„Citit – 

limba 

română” 

Prezenţi la 

„Scris– 

limba 

română” 

Prezenţi la 

„Matematică” 

Cu CES integraţi 

înscrişi Teste 

adaptate 

2386 300 1884 1907 1865 245 173 
 

Numărul elevilor participanţi la Evaluarea Naţională EN IV 

înscrişi absenţi Cu CES integraţi 
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Prezenţi la 

„Limba 

română” 

Prezenţi la 

„Matematică” 

înscrişi Teste 

adaptate 

2616 299 2113 2130 278 187 

 

Numărul elevilor participanţi la Evaluarea Naţională EN VI 

înscrişi absenţi Prezenţi la 

„Limbă şi 

comunicare” 

Prezenţi la 

„Matematică 

şi ştiinţe” 

Cu CES integraţi 

înscrişi Teste adaptate 

2909 350 2394 2331 262 165 

 

Concluzii privind administrarea testelor 

Clasa Aspecte pozitive Aspecte de îmbunătăţit 

Aspecte generale 

pentru clasele a II-

a a IV-a, a VI-a 

Desfășurarea evaluării s-a realizat în condiții bune, 

nu au fost înregistrate incidente, cadrele didactice 

implicate respectându-și atribuțiile, iar elevii s-au 

conformat instrucțiunilor primite. 

Elevii au susținut testele de evaluare în datele 

prevăzute de calendar.  

Pentru elevii cu CES au fost elaborate teste 

adaptate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, 

după modelul propus de ISJ Brăila. 

Formatul broșurilor pentru 

elevi, astfel încât să se utilizeze 

eficient resursele materiale 

consumabile. 

Modele de teste pentru elevii cu 

CES, pentru toate clasele și 

disciplinele vizate de EN II, IV 

VI, elaborate şi administrate pe 

tot parcursul anului şcolar. 

Clasa      a II-a Citit/ scris 

Caracterul aplicativ al itemilor de rezolvat; testele 

au fost întocmite conform normelor metodologice 

in vigoare; verificarea unitară la nivel național a 

cunoștințelor elevilor; familiarizarea elevilor cu 

itemi și cerințe asemănătoare celor care se aplică la 

teste internaționale; elevii au fost plăcut surprinși 

de conținutul textelor și noutatea modelului de test. 

Matematică 

Timpul de lucru acordat a fost suficient pentru 

rezolvarea cerinţelor. 

Nu au fost neclarităţi în privinţa înţelegerii 

cerinţelor date. 

Inserarea imaginilor în format 

alb – negru, deoarece subiectele 

nu se printează color în școli și 

vizibilitatea nu este bună. 

 

Clasa     a IV-a Limba română 

Textele au fost accesibile și atractive; itemii au fost 

clar formulați; elevii s-au încadrat în timp pentru 

rezolvarea cerințelor; subiectele au fost accesibile, 

de nivel mediu; s-a urmărit competența de citire, 

de decodare a textul și de argumentare a unor 

soluții. 

Matematică 

Cerințele au fost accesibile, de nivel mediu; 

Limba română 

Elaborarea itemilor astfel încât 

să se urmărească și competența 

de scriere corectă. 
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Cerințele de la domeniile cognitive Aplicare și 

Raționament au valorificat experiența de viață a 

elevilor; 

Elevii s-au încadrat în timp pentru rezolvarea 

cerințelor. 

Clasa     a VI-a Limbă și comunicare 

Textele selectate sunt adaptate din punct de vedere 

al conținutului și numărului de cuvinte la categoria 

de vârstă; itemii sunt diverși, cu grade diferite de 

dificultate, urmărind decodarea textelor și 

capacitatea de a asocia informațiile din cele două 

surse pentru a găsi soluții. 

Matematică 

Testele au fost de nivel mediu, corespunzători 

programelor în vigoare. Conținuturile au fost 

abordate interdisciplinar, itemii fiind atractivi și 

valorificând experiența de viață a elevilor. 

Limbă și comunicare 

Alternanța itemilor de limba 

română/ limbă modernă îi 

derutează pe elevi. 

Matematică 

Neconcordanța între abordarea 

monodisciplinară a 

conținuturilor la clasă și 

caracterul integrat, 

interdisciplinar al testelor de 

evaluare. 

 

Conform planului de măsuri elaborat în urma organizării Evaluărilor naţionale din perioada 

anterioară, la nivelul ISJ Brăila s-au constituit grupuri de lucru care au elaborat subiecte tip EN II, 

IV, VI pentru elevi cu CES (Model test + Caietul cadrului didactic/ Metodologie și instrucţiuni 

privind evaluarea testelor administrate), conform OMENCS nr. 3 051/ 12.01.2016 şi OME nr. 

3462/09.03.2021. 

Pentru îmbunătățirea modului de organizare a Evaluării naționale la finalul claselor a II-a,  a IV-a, a 

VI-a în anul școlar următor și îmbunătățirea rezultatelor elevilor, se vor întreprinde următoarele 

măsuri: 

Analiza și prelucrarea rezultatelor obținute la EN II, IV, VI 2021 și prezentarea acestora la 

consfătuirile județene, ședințele cu directorii; 

Elaborarea/ Implementarea planurilor individuale elaborate la nivelul claselor a III-a/ a V-a/ a VII-a, 

ca urmare a analizei rezultatelor obținute la EN II, IV, VI 2021; 

Includerea în tematica activităților metodice ale profesorilor pentru învățământ primar, limba și 

literatura română, limbi moderne, fizică, matematică, biologie a unor activități de formare continuă 

pe problematica abordării interdisciplinarității, învățării și evaluării din perspectiva EN II, IV, VI; 

Organizarea unor ateliere de lucru în cadrul cercurilor pedagogice în vederea abilitării cadrelor 

didactice care vor fi implicate în EN 2022, cu privire la structura testelor, administrarea acestora, 

utilizarea instrumentelor de lucru specifice evaluării; 

Organizarea unor ateliere de lucru în cadrul consiliilor consultative ale disciplinelor implicate și în 

consiliul consultativ pentru învățământul special, în vederea elaborării de modele de teste adaptate 

pentru elevii cu CES din învățământul de masă. 

 

IV. 3.2 Organizare si desfasurarea Evaluării Naţionale. Rezultate obtinute 

Examenul de evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII- a, an școlar 2020-2021 s-a 

desfășurat în conformitate cu: 

- OMECTS 4801/2010 - Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii 

clasei a VIII-a; 
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-  OMEC nr. 5.455/31.08.2020 privind organizarea si desfășurarea evaluării naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021; 

- P.O. nr. 29092 / 20.05.2021 – privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul 

sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile școlare din sistemul national de învățământ, 

pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenlor naționale susținute 

de absolvenții claselor a VIIIa și a XII / XIII în anul școlar 2020-2021; 

- P.O. nr. 29380/28.05.2021 – privind modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și 

de transport al lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare și la centrele 

regionale de contestații, modalitatea de evaluare a lucrărilor scrise, de soluționare a contestațiilor, 

precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la evaluarea 

națională pentru absolvenții clasei a VIII a și la examenul național de bacalaureat, în anul școlar 

2020-2021; 

- P.O. nr. 29397/ 31.05.2021 privind vizualizatrea lucrărilor redactate la probele din cadrul 

examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIIIa în anul școlar 2020-2021; 

- P.O. nr. 29398 / 31.05.2021 privind modul de comunicarea a rezultatelor obținute de candidații la 

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII a  în anul școlar 2020-2021; 

- Adresa Ministerului Educației nr. 29582 /04.06.2021, înregistrată la ISJ Brăila cu nr. 

5377/07.06.2021, cu precizări privind redactarea lucrărilor scrise din cadrul examenului de 

Evaluare Naționala – 2021. 

- ORDIN Nr. 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale 

pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, 

in anul scolar 2020-2021; 

- OME nr. 3744/28 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației 

și cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020—2021 

-  OMENCS nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar 

elevilor cu tulburări de învăţare 

- Manual de proceduri privind organizarea și desfășurarea procesului de transfer/ preluare a 

arhivelor de subiecte pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – nr. 

721/10.03.2021: 

- Procedură transfer/preluare arhive subiecte și bareme 708/09.03.2021 

- Procedură certificate SSL 262/04.02.2020 

- Procedură utilizare aplicația AUSSI 421/18.02.2020 

- Procedura nr. 29397/31.05.2021 privind vizualizarea lucrărilor redactate la probele din cadrul 

examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIIIa, în anul școlar 2020- 2021. 

Măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu Sars-Cov 2 în unitățile de învățământ 

– centre de examen (CE) sau centre zonale de evaluare (CZE), conform ordinulu comun al 

Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 4267/841/2020 

Toate centrele de examen (69) precum și centrul zonal de evaluare, respectiv centrul regional de 

contestații au pus în aplicare și au respectat măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS –CoV-2 în unitățile de învățământ centre de examen sau centru zonal de evaluare, conform 

ordinului comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății nr. 3235/93/2021. 
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Toate centrele de examen, centrul zonal de evaluare, centrul regional de contestații au asigurat 

participanților măști, dezinfectat. Dezinfectarea sălilor s-a realizat dinainte și după fiecare probă de 

examen. 

Fiecare centru de examen a avut parcursul prin curtea școlii bine delimitat și semnalizat, respectându-

se normele de distanțare fizică, au fost semnalizate corespunzător intrările/ieșirile, precum și sensul 

de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi. Au fost monitorizate diverse momente 

pe parcursul desfășurării celor două probe de examen: intrarea elevilor în curtea școlii și parcurgerea 

traseului delimitat; intrarea în unitatea de învățământ, unitățile școlare având asistența medicală pe 

întreaga durată a desfășurării examenului; accesul elevilor în sala de clasă a fost realizat doar după 

dezinfecția mâinilor utilizând soluția dezinfectantă din dispenserul sau dozatoare aflate în imediata 

apropiere a ușii de la intrare și a încălțămintei pe covorașul îmbibat cu dezinfectant; colectarea 

măștilor purtate în spații amenajate special și semnalizate corespunzător; primirea altei măști la 

intrarea în unitatea de învățământ.  

Măsuri întreprinse pentru asigurarea dotării unităților de învățământ /centrelor de examen și 

a centrelor zonale de evaluare, după caz, cu un număr suficient de copiatoare în stare de 

funcționare, calculatoare, aparat radio, telefon, fax, conexiune la Internet, consumabile 

Cele 69 unități de învățământ – CENTRE DE EXAMEN, stabilite la nivelul județului Brăila, Centrul 

Zonal de Evaluare stabilit la Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Brăila, Centrul Regional de 

Contestații la Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” Brăila, au fost dotate cu copiatoare, calculatoare 

în stare bună de funcționare și în număr suficient desfășurării Evaluării Naționale. 

Centrul Zonal de Evaluare - Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Brăila a fost dotat cu un număr de 

2 copiatoare în stare de funcţionare, 2 calculatoare pentru introducerea datelor, sistem audio – video 

a sălii pentru comisie, 1 sistem audio-video al școlii cu 9 camere pentru monitorizarea audio – video 

a sălilor de evaluare, respectiv a sălii de confruntare și 2 laptopuri cu înregistrare audio-video pentru 

sala în care şi-au desfăşurat activitatea Comisia, 1 fax, conexiune la Internet  - furnizor Vodafone prin 

cablu şi stick wireless, consumabile.  

Centrul Regional de Contestații - Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” Brăila, a fost dotat cu un 

număr de 2 copiatoare în stare de funcţionare, 2 calculatoare pentru introducerea datelor, sistem de 

monitorizare audio – video a sălii pentru comisie și a celor 6 săli de evaluare, respectiv a sălii de 

confruntare, consumabile. 

Date statistice cu privire la participarea absolvenților clasei a VIII a la evaluarea națională 

  

Județul Nr. elevi 

clasa VIII 

înregistrați 

în SIIIR la 

începutul 

anului 

școlar 

2020-2021 

Nr. 

absolvenți 

ai clasei a 

VIII a din 

promoția 

curentă 

Nr. 

absolvenți 

înscriși la 

EN 2021 

Nr. absolvenți 

din promoția 

curentă 

înscriși la EN 

2021 

Nr. absolvenți 

prezenți la EN 

2021 

Nr. 

absolvenți 

absenți la 

EN 2021 

BRAILA 2327 1961 1844 1844 1689 155 

 

Procente promovabilitate / unități școlare 
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UNITATEA ȘCOLARĂ 
Mediul 

Urban/ Rural 

PROCENT 

PROMOVOBALITATE 

COLEGIUL NAŢIONAL "ANA ASLAN" U 96,15% 

COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU 

MURGOCI" 
U 100,00% 

COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" U 100,00% 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "DUMITRU 

PANAITESCU PERPESSICIUS" 
U 100,00% 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV U 53,97% 

LICEUL DE ARTE "HARICLEA DARCLEE" U 93,44% 

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" U 80,00% 

LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" 

MĂXINENI 
R 67,86% 

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE ONCESCU" U 85,00% 

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TITULESCU" 

ÎNSURĂŢEI 
U 75,00% 

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ANGELESCU" U 100,00% 

LICEUL TEORETIC "GEORGE VÂLSAN" U 38,46% 

LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" U 100,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEKSANDR 

SERGHEEVICI PUŞKIN" 
U 100,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN 

CUZA" 
U 92,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU VECHIU" R 75,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN" U 50,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL HORNEŢ" R 83,33% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" U 100,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂRĂGANUL R 100,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERTEŞTII DE JOS R 50,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BORDEI VERDE R 66,67% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAZASU R 100,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISCANI R 100,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCILE R 76,19% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIREŞU R 83,33% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "COSTACHE GRIGORE 

ŞUŢU" 
R 68,75% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CUZA VODĂ R 58,33% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE CANTEMIR" U 94,74% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR. LUCA" U 0,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI R 72,73% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ECATERINA 

TEODOROIU" 
U 79,41% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "FĂNUȘ NEAGU" U 98,91% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI R 88,89% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GEMENELE R 85,71% 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL STAN 

POETAŞ" 
R 85,71% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COŞBUC" U 86,36% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI R 77,78% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BĂNCILĂ" U 85,71% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" U 91,67% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA CARAGIALE" U 100,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIRLĂU R 81,25% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LANURILE R 58,33% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂGURENI R 0,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU R 90,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" U 96,36% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" U 85,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL 

KOGĂLNICEANU" 
U 69,23% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU" U 97,37% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHU DRAGOMIR" U 96,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ R 100,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOVILA MIRESII R 100,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NEDELCU CHERCEA" U 100,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE GRIGORE 

MĂRĂŞANU" 
R 90,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NIKOS KAZANTZAKIS" U 28,57% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE CARP" TUFEŞTI R 80,65% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPU R 57,14% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIŢA R 71,43% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "RADU TUDORAN" U 95,83% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂMNICELU R 100,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU R 83,33% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞIORI R 92,86% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SALCIA TUDOR R 78,95% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL ANDREI" U 100,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SILIŞTEA R 60,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU HARET" 

ÎNSURĂŢEI 
U 91,67% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI R 66,67% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA-GĂISEANCA R 78,57% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTARU R 25,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEŞTI R 82,35% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN R 81,82% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ UNIREA R 85,71% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA CÂNEPII R 83,33% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI" U 97,14% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI R 91,67% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTORIA R 90,00% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIŞANI R 40,00% 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIZIRU R 42,86% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VLAICU VODĂ" U 97,37% 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”VASILE BĂNCILĂ” R 100,00% 

ŞCOALA PROFESIONALĂ "EMIL DRĂGAN" R 55,56% 

 

 

Promovabilitate: mediul RURAL 78,33% 

                               mediul URBAN 90,28% 

PROMOVABILITATE LA NIVELUL JUDEȚULUI BRĂILA: 86,56% 

  

IV.3.3.Admiterea în învăţământul liceal de stat si profesional 
 

Admiterea în învățământul liceal si profesional de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022 s-a realizat 

conform prevederilor O.M.E.N. nr. 5457/31.08.2020 cu toate modificările și completările ulterioare. 

Până la momentul actual, s-a desfăşurat ETAPA I de admitere în învățământul liceal şi profesional 

de stat, conform calendarelor admiterii. 

Pentru anul şcolar 2021 – 2022, Planul de școlarizare aprobat cuprinde: 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CURSURI DE ZI 

- 63 de clase cu 1582 locuri, repartizate astfel: 

o Filiera teoretică – 35 de clase cu 910 locuri; 

o Filiera tehnologică – 19 clase cu 456 locuri; 

o Filiera vocațională – 9 clase cu 216 locuri. 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL: 

- 28 de clase cu 672 de locuri, din care 29 de locuri la învățământul dual. 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL DE STAT: 

- 2 clase cu 24 de locuri 

Comisia de Admitere Județeană a alocat: 

-  72 de locuri speciale pentru elevii rromi la învățământul liceal  și 33 de locuri speciale pentru 

elevii rromi la învățământul profesional; 

- 14 locuri speciale pentru elevii cu CES în învățământul liceal de masă și 19 locuri speciale 

pentru elevii cu CES în învățământul profesional de stat. 

Din 2275 elevi înmatriculați în clasa a VIII – a, 1689 absolvenți au susținut examenul de Evaluarea 

Națională: 

ETAPA I: 

- 1245 elevi s-au înscris pentru repartiție computerizată (1243 fiind repartizați în prima etapă, 2 elevi 

fiind nerepartizat din cauza numărului insuficient de opțiuni);  

- 207 elevi au fost admiși la liceele vocaționale; 

- 346 elevi au fost admiși la învățământul profesional; 

- 31 elevi au fost repartizați pe locurile speciale pentru rromi la liceu; 

- 15 elevi au fost repartizați pe locurile speciale pentru rromi la învățământul profesional; 

- 7 elevi au fost repartizați pe locurile speciale pentru elevii cu CES la învățământul liceal; 

- 9 elevi au fost repartizați pe locurile speciale pentru elevii cu CES la învățământul profesional; 

- 38 elevi au fost admiși în alte județe; 

- 9 elevi au fost admiși din alte județe. 
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Elevii nerepartizați, repartizați care nu și-au depus dosarele de înscriere, corigenți sau cu situația 

școlară neîncheiată, vor participat la Etapa a II a de admitere la învățământul liceal, învățământul 

profesional și învățământul dual. 

 

IV.3.4 Examenul de bacalaureat 

 

Situația pentru candidaţii din promoţia curentă 

 
 

Forma de 

invatamant 

Nr 

elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 
 

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

Zi 1425 

1389 

(97,47%) 

1156 

(83,23%) 

202 

(17,47%) 

259 

(22,4%) 

374 

(32,35%) 

320 

(27,68%) 

1  

(0,09%) 
 

Seral 14 

6 

(42,86%) 4 (66,67%) 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 0 (0%) 

0 

 (0%) 
 

Frecvență 

redusă 6 6 (100%) 5 (83,33%) 1 (20%) 2 (40%) 2 (40%) 0 (0%) 

0  

(0%) 
 

TOTAL 1445 

1401 

(96,96%) 

1165 

(83,15%) 

205 

(17,6%) 

261 

(22,4%) 

378 

(32,45%) 

320 

(27,47%) 

1  

(0,09%) 
 

 

 

Situaţia pentru toţi candidaţii participanţi (promoţia curentă şi promoţii anterioare) 

 
 

Forma de 

invatamant 

Nr 

elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

 

 

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

Zi 1623 1563 

(96,3%) 

1213 

(77,61%) 

250 

(20,61%) 

267 

(22,01%) 

375 

(30,92%) 

320 

(26,38%) 

1 

(0,08%) 

 

Seral 36 23 

(63,89%) 

10 

(43,48%) 

7 (70%) 1 (10%) 2 (20%) 0 (0%) 0  

(0%) 

 

Frecvență 

redusă 

21 18 

(85,71%) 

8 (44,44%) 4 (50%) 2 (25%) 2 (25%) 0 (0%) 0 

 (0%) 

 

TOTAL 1680 1604 

(95,48%) 

1231 

(76,75%) 

261 

(21,2%) 

270 

(21,93%) 

379 

(30,79%) 

320 

 (26%) 

1 

(0,08%) 
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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 3 în ierarhie pentru promoția curentă. 

 

Rata de promovare a examenului naţional de bacalaureat 2021,înregistrată în sesiunea iunie-iulie, 

pentru județul Brăila este de 76,75%, în creștere față de sesiunea iunie-iulie 2020 (71,4%). 

Din totalul candidaților promovați din județul Brăila (1231), 1165 de candidaţi fac parte din promoţia 

curentă, iar 66 de candidaţi provin din promoţiile anterioare. Rata de succes pentru promoția 2020 - 

2021 este de 83,15%. În cazul promoțiilor anterioare, procentul candidaților promovați este de 

32,51%. 

La probele scrise s-au prezentat 1604 candidaţi, dintre cei 1680 de candidaţi înscrişi. Nu au fost 

candidați eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă la nivelul județului Brăila.  

La prima probă scrisă a examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2021), proba E).a) 

- Limba și literatura română, au participat 1473 de candidați din 1514 înscriși, nu s-au prezentat 41 

de candidați. 

La proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 

2021), proba E).c) – Istorie sau Matematică, au participat 1523 de candidați, din 1583 înscriși. 

La proba la alegere a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 

2021), proba E).d), au participat 1541 de candidați din 1601 înscriși, nu s-au prezentat 60 de candidați. 

 

IV.4. Examenul de certificare a competenţelor profesionale 

Pentru colegiile și liceele tehnologice s-au organizat Examenele de certificare a calificării 

profesionale pentru absolvenții învățământului profesional și învățământului dual, absolvenții liceelor 

tehnologice și absolvenții învătământului postliceal, conform legislației în vigoare:  

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

de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal cu toate modificările 

și completările ulterioare; 

- Anexa la OMEN nr. 4434/29.08.2014 privind Metodologia de organizare și desfășurare a 

examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului liceal, filiera 

tehnologică cu toate modificările și completările ulterioare;; 
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- Anexa la OMEN nr. 4435/29.08.2014 privind Metodologia de organizare și desfășurare a 

examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu 

durata de 3 ani cu toate modificările și completările ulterioare;; 

Examenele de certificare s-au desfășurat în cele 4 sesiuni de examen, conform Graficului de 

desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul 

profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020 – 2021 cu toate modificările și completările 

ulterioare. 

Centrele de examen au fost stabilite conform criteriilor din metodologie. Activitatea de organizare și 

monitorizare a examenelor a fost coordonată de Comisia Județeană de Evaluare și Certificare. 

Examenele de certificare nivel 3 

Examenul s-a susținut în luna iulie pentru învățământul profesional, în cele 10 centre de examen din 

mediul urban, la care au participat 510  candidați, procentul de promovabilitate fiind de 100%. Pentru 

elevii corigenți se va organiza o sesiune de examen în august 2021. 

Examenele de certificare nivel 4 

Examenul s-a susținut în sesiunea din luna iunie, în cele 8 centre de examen din mediul urban și 1 

centru mediul rural, la care au participat 471 candidați, procentul de promovabilitate fiind de 100%. 

Pentru elevii corigenți se va organiza o sesiune de examen în august 2021. 

Examenele de certificare nivel 5 

Examenele s-au susținut în cele două sesiuni, în lunile februarie și iulie, în cele 7 centre de examen, 

la care au  participat 425 candidați, procentul de promovabilitate fiind de 100%. În luna august – 

septembrie se va desfășura examenul de certificare pentru calificarea Asistent medical generalist. 

Situaţia statistică privind rezultatele examenului de atestare a competenţelor profesionale a 

absolvenţilor claselor de matematică-informatică, şi matematică informatică – intensiv 

informatică an şcolar 2020- 2021. 

 
 

 
Unitatea 

Scolara 

Număr de elevi Promovabilitate % 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi 

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural 

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

1 

Colegiul 

Național 

”Nicola

e 

Bălcesc

u” 

Brăila 

26 
2

0 
8 

1

0 
25 

2

0 
8 

1

0 
1 0 0 0 25 

2

0 
8 

1

0 
0 0 0 0 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

2 

Colegiul 

Național 

”Gh. M. 

Murgoci

” Brăila 

31 
2

7 
0 1 31 

2

7 
0 1 0 0 0 0 31 

2

7 
0 1 0 0 0 0 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

3 

Liceul 

Teoretic 

"Nicolae 

Iorga" 

Brăila 

17 
2

1 
0 0 17 

2

1 
0 0 0 0 0 0 17 

2

1 
0 0 0 0 0 0 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

4 

Liceul 

Teoretic 

"Panait 

15 7 3 0 15 7 3 0 0 0 0 0 15 7 3 0 0 0 0 0 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
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Cerna" 

Brăila 

5 

Liceul 

Teoretic 

”C. 

Angeles

cu” 

Ianca 

8 7 0 0 6 7 0 0 2 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

6 

Liceul 

Teoretic                      

”George 

Vâlsan” 

Făurei 

8 3 0 0 7 1 0 0 1 2 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Total 
10

5 

8

5 

1

1 

1

1 

10

1 

8

3 

1

1 

1

1 
4 2 0 0 

10

1 

8

3 

1

1 

1

1 
0 0 0 0 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Total 

General 
212 206 6 206 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  tip Inspecţie şcolară generală 

V.1.1 Denumirea unității de învățământ preuniversitar: Şcoala Gimnazială Viziru, jud. Brăila 

Perioada inspecției: 2 - 27 noiembrie 2020 

Domeniile inspectate şi calificative acordate: 

Domeniul inspectat Calificativ 

acordat 

Managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea 

instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, 

materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor. 

ACCEPTABIL 

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. 

BINE  

 

Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/ 

remediere, diferenţiere a demersului educaţional). 

BINE 

Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare). 

ACCEPTABIL 

Relațiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală. BINE 

Calificativ final BINE 

 

Recomandările echipei de inspecţie: 

• Elaborarea PDI de către echipa care coordonează realizarea, monitorizarea și evaluarea PDI, 

având o perioadă de 3-5 ani, cu respectarea structurii PDI la elaborarea acestuia. 
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• Reformularea misiunii și viziunii unității de învățământ. 

• Revizuirea ROF, conform O.M.E.C.  nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului - 

cadru de organizare si funcționare aunităților de învățământ preuniversitar și revizuirea 

Regulamentului intern. 

• Stabilirea în documentele de proiectare a indicatorilor de realizare/performanță cuantificabili 

pentru fiecare activitate, precum și a bugetului alocat, în mod realist. 

• Actualizarea deciziei C.E.A.C., conform hotărârii Consiliului Profesoral din 14.09.2020. 

• Prezentarea raportului privind analiza stării învățământului, pentru anul școlar 2020-2020 în CP, 

aprobarea acestuia în C.A. și publicarea pe site-ul unității de învățământ. 

• Elaborarea procedurii de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru 

anul școlar 2020-2021, conform legislației în vigoare. 

• Monitorizarea/ evaluarea periodică a procedurilor. 

• Înnoirea/revizuirea anuală a CDŞ, adaptarea acestuia la particularităţile fiecărei generaţii de elevi; 

• Organizarea activităților de pregătire suplimentară a examenelor națioale pe grupe de elevi, pe 

tranșe de note conform evaluărilor inițiale. 

• Desfășurarea și monitorizarea orelor de pregătire pentru examenele naționale, olimpiadele și 

concursurile școlare. 

• Implicarea unui număr mai mare de elevi în activitatea de performanţă (participarea efectivă cu 

elevii la olimpiade şi concursuri); 

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

defavorizate și copii cu cerințe speciale, programe care să includă şi consiliere psihologică. 

Inspecţia de revenire, având ca obiectiv „Monitorizarea stadiului de implementare a planului de 

măsuri elaborat în urma inspecției școlare generale” la Şcoala Gimnazială Viziru a fost efectuată în 

data de 18.02.2021. 
 

V.1.2 Denumirea unității de învățământ preuniversitar: Şcoala Gimnazială Lanurile, jud. Brăila 

Perioada inspecției: 2 - 27 noiembrie 2020 

Domeniile inspectate şi calificative acordate: 

Domeniul inspectat Calificativ 

acordat 

Managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea 

instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, 

materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor. 

BINE 

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. 

BINE  

 

Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/ 

remediere, diferenţiere a demersului educaţional). 

BINE 

Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare). 

BINE 

Relațiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală. BINE 

Calificativ final BINE 
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Recomandările echipei de inspecţie: 

• Revizuirea ROF, conform OMEC nr. 5447 / 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de 

organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și revizuirea Regulamentului intern, 

conform art.242 din Codul muncii. 

• Elaborarea procedurii de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 

școlar 2020-2021 și actualizarea fișelor de post și a fișelor cadru de autoevaluare/evaluare a întregului 

personal didactic, conform OMEC 4247/2020. 

• Asigurarea permanentă a implementării acțiunilor și măsurilor de prevenire a infecției cu SARS-Cov 2 

• Diversificarea ofertei curriculare proprii, alternând opţionalele de aprofundare, în vederea obţinerii 

performanţelor, cu cele care să vizeze pregătirea tinerilor pentru o mai bună integrare socio-afectivă; 

• Înnoirea anuală a CDŞ, adaptarea acestuia la particularităţile fiecărei generaţii de elevi 

• Integrarea unor activităţi de învăţare în diferite contexte care să conducă la progres şcolar pe termen 

lung, precum şi la îmbunătăţirea performanţelor elevilor; 

• Asumarea la nivel de şcoală a unei proceduri de urmărire a progresului şcolar pentru elevii capabili de 

performanță în vederea antrenării acestora pentru olimpiade și concursuri școlare 

• Utilizarea sarcinilor diferențiate, în funcție de capacitățile și nevoile elevilor, în special pentru elevii cu 

cerințe educative speciale; 

• Încurajarea lucrului în echipă sau pe grupe, chiar și în mediul on-line; 

• Utilizarea în realizarea testelor de evaluare şi a fişelor de lucru a modelelor postate de M. E. C. pe site-

ul edu.ro. 

• Propunerea unor teme pentru acasă care să încurajeze învăţarea în timpul liber şi dezvoltarea abilităţilor 

de a căuta, a selecta şi a organiza informaţii relevante; 

• Diversificarea aplicațiilor care pot fi utilizate în cadrul platformelor online; 

• Gestionarea eficientă a timpului si alegerea corespunzătoare a materialelor utilizate. 

• Continuarea activităților didactice cu aceeași pasiune și implicare, pregătirea permanentă a elevilor în 

vederea susținerii examenului național de bacalaureat. 

• Preocuparea permanentă pentru perfecționarea metodico-științifică. 

• Implicarea continuă a elevilor şi a familiilor acestora în procesul de învăţământ; 

• Implicarea tuturor factorilor responsabili în asigurarea echipamentelor electronice necesare pentru 

învățământul online; 

• Implicarea părinţilor alături de elevi în programele şi proiectele elevilor desfăşurate în beneficiul 

comunităţii. 

• Implicarea într-un procent mai mare a părinţilor în activităţile extracurriculare. 

• Identificarea surselor financiare în vederea construcției unei săli de sport 

• Atragerea de fonduri europene în vederea inființării unui ,,After-school”  în satul Lanurile. 

V.1.3 Denumirea unității de învățământ preuniversitar: Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, jud. 

Brăila 

Perioada inspecției: 9-11martie 2020, 9-20 noiembrie 2020 

Domeniile inspectate şi calificative acordate: 
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Domeniul inspectat Calificativ 

acordat 

Managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea 

instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, 

materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor. 

BINE 

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. 

BINE  

 

Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/ 

remediere, diferenţiere a demersului educaţional). 

BINE 

Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare). 

BINE 

Relațiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală. BINE 

Calificativ final BINE 

 

Recomandările echipei de inspecţie: 

• Asigurarea permanentă a implementării acțiunilor și măsurilor de prevenire a infecției cu SARS-

Cov 2. 

• Eficientizarea procesului de predare o-line prin dotarea sălilor de clasă cu aparatură IT conectată 

la internet. 

• Înnoirea/revizuirea anuală și diversificarea CDŞ, adaptarea acestuia la particularităţile fiecărei 

generaţii de elevi. 

• Diversificarea managementului clasei, prin folosirea echilibrată a activităţii pentru a facilita 

interacțiunea dintre elevi și exprimarea liberă a acestora; 

• Diversificarea metodelor de evaluare; utilizarea, într-o pondere mai mare, a probelor de evaluare 

practice și a metodelor complementare. Aplicarea testelor/ instrumentelor de evaluare de tipul 

examenelor naționale, a modelelor postate pe site-ul dedicat www.subiecte.edu.ro. în scopul 

familiarizării elevilor cu aceste tipuri de teste și cu modul de administrare a testării; 

• Valorificarea temei pentru acasă prin verificarea constantă şi rezolvarea unor aplicaţii considerate 

de elevi mai dificile; 

• Lucru pe grupe de elevi pentru pregătirea examenelor naţionale (Evaluarea Naţională, clasele II, 

IV, VI şi VIII);  

• Lucru pe grupe de elevi pentru olimpiadele concursurile ce se vor desfășura online; 

• Implicarea continuă a elevilor şi a familiilor acestora în procesul de învăţământ; 

• Participarea elevilor la cât mai multe concursuri şi activităţi la nivel judeţean, interjudeţean şi 

naţional şi la nivelul claselor V-VIII; 

• Promovarea continua la nivel local, judeţean, interjudeţean, naţional a rezultatelor elevilor din 

această unitate școlară; 

• Promovarea site-ului unităţii şcolare. 
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• Organizarea, chiar și online, a unor activități de educație a părinților, derulate prin metodele 

educației nonformale, implicarea acestora în activități extrașcolare comune (părinți – copii – 

profesori). 
 

V.1.4 Denumirea unității de învățământ preuniversitar: Colegiul Tehnic ”C. D. Nenițescu”, 

municipiul Brăila jud. Brăila  

Perioada inspecției: 2 - 27 noiembrie 2020 

Domeniile inspectate şi calificative acordate: 

Domeniul inspectat Calificativ 

acordat 

Managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea 

instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, 

materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor. 

BINE 

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. 

BINE  

 

Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/ 

remediere, diferenţiere a demersului educaţional). 

BINE 

Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare). 

BINE 

Relațiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală. BINE 

Calificativ final BINE 

 

Recomandările echipei de inspecţie: 

• Asigurarea permanentă a implementării acțiunilor și măsurilor de prevenire a infecției cu SARS-

Cov 2; 

• Eficientizarea procesului de predare o-line prin dotarea sălilor de clasă cu aparatură IT conectată 

la internet; 

• Monitorizarea permanentă de către conducerea școlii a aplicării măsurilor adoptate la nivelul școlii 

prin care se asigură desfășurarea activităților online de către toate cadrele didactice și elevii din 

unitatea de învățământ;  

• Proiectarea activităţilor /lecţiilor într-o manieră atractivă pentru elevi (selectarea resurselor 

materiale şi procedurale adecvate nivelului de vârstă  şi trebuinţelor de învăţare şi formare ale elevilor, 

construirea demersurilor educaţionale pe  baza unor strategii formative, cu caracter practic-aplicativ); 

• Adaptarea metodelor/strategiilor la învățământul online prin folosirea platformelor și aplicațiilor 

puse la dispoziție de acestea; 

• Atragerea elevilor cu dificultăţi în învăţare în vederea participării la activitățile de pregătire 

suplimentară pentru examenele naţionale; 

• 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; 
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• Promovarea unităţii şcolare în cadrul comunităţii locale prin popularizarea  tuturor rezultatelor 

obţinute de către elevi la diverse competiţii, proiecte și parteneriate; 

• Participarea în condiții optime la cursurile on-line în Google Classroom în condițiile în care un 

număr semnificativ de elevi provin din alte localități; 

• Consilierea părinţilor și elevilor în vederea desfășurării activităților de remediere a rezultatelor 

școlare, a activităților alternative de tip extracurricular, în condițiile în care acestea se pot organiza 

pe diferite platforme educaționale; 

• Colaborarea cu părinții/ tutorii elevilor/ elevii în identificarea nevoilor de îmbunătățire a bazei 

materiale și a atragerii de surse de finanțare. 
 

V.1.5 Denumirea unității de învățământ preuniversitar: Şcoala Gimnazială ,,Aurel Horneț” Tudor 

Vladimirescu, jud. Brăila 

Perioada inspecției: 1-26 martie 2021 

Domeniile inspectate şi calificative acordate: 

Domeniul inspectat Calificativ 

acordat 

Managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea 

instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, 

materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a 

regulamentelor. 

BINE 

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. 

BINE  

 

Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/ 

remediere, diferenţiere a demersului educaţional). 

BINE 

Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare). 

ACCEPTABIL 

Relațiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală. BINE 

Calificativ final BINE 

 

Recomandările echipei de inspecţie: 

• Revizuirea Regulamentului intern prin introducerea capitolului privind GDPR; 

• Implicarea în activități școlare și extrașcolare a tuturor profesorilor care predau la ciclul gimnazial;  

• Lucrul pe grupe de elevi pentru stimularea obținerii rezultatelor bune și foarte bune la examenele 

naționale;  

• Informarea tuturor elevilor despre activităţile școlare și extrașcolare desfăşurate la nivel local, 

judeţean, interjudeţean şi naţional; 

• Utilizarea constantă în pregătirea elevilor pentru obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la 

Evaluarea Naţională a modelelor de subiecte postate pe site-ul dedicatwww.subiecte.edu.ro 

• Implicarea continuă a elevilor şi a familiilor acestora în procesul de învăţământ; 
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• Promovarea continuă în cadrul unităţii şcolare şi în cadrul comunităţii locale a tuturor rezultatelor 

obţinute de elevi la diverse competiţii. 

Inspecţia de revenire, având ca obiectiv „Monitorizarea stadiului de implementare a planului de 

măsuri elaborat în urma inspecției școlare generale” la Şcoala Gimnazială ,,Aurel Horneț” Tudor 

Vladimirescu  a fost efectuată în data de 12.04.2021. 
 

V.1.6 Denumirea unității de învățământ preuniversitar: Şcoala Gimnazială Siliștea, jud. Brăila 

Perioada inspecției: 1 - 26 martie 2021 

Domeniile inspectate şi calificative acordate: 

Domeniul inspectat Calificativ 

acordat 

Managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea 

instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, 

materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor. 

BINE 

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. 

BINE  

 

Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/ 

remediere, diferenţiere a demersului educaţional). 

BINE 

Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare). 

BINE 

Relațiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală. BINE 

Calificativ final BINE 

 

Recomandările echipei de inspecţie: 

• Reactualizarea procedurii și a fișelor privind evaluarea cadrelor didactice și personalului didactic 

auxiliar, conform OME 3189/2021. 

• Revizuirea Regulamentului intern prin introducerea capitolului privind GDPR 

• Realizarea unui cod de conduită al elevului, care să fie popularizat în rândul acestora. 

Inspecţia de revenire, având ca obiectiv „Monitorizarea stadiului de implementare a planului de 

măsuri elaborat în urma inspecției școlare generale” la Şcoala Gimnazială Siliștea a fost efectuată în 

data de 26.03.2021. 
 

V.1.7 Denumirea unității de învățământ preuniversitar: Colegiul Național Pedagogic ”D. P. 

Perpessicius” Brăila 

Perioada inspecției: 01.03.2021-26.03.2021 

Domeniile inspectate şi calificative acordate: 

Domeniul inspectat Calificativ 

acordat 

Managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea 

instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, 

materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a 

BINE 
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regulamentelor. 

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. 

BINE 

Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/ 

remediere, diferenţiere a demersului educaţional). 

BINE 

Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare). 

BINE 

Relațiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală. BINE 

Calificativ final BINE 

 

Recomandările echipei de inspecţie: 

• Asigurarea permanentă a implementării acțiunilor și măsurilor de prevenire a infecției cu SARS-

Cov2; 

• Monitorizarea permanentă de către conducerea școlii a aplicării măsurilor adoptate la nivelul școlii 

prin care se asigură desfășurarea activităților online de către toate cadrele didactice și elevii din 

unitatea de învățământ; 

• Înnoirea/revizuirea anuală și diversificarea CDŞ, adaptarea acestuia la particularităţile fiecărei 

generaţii de elevi; 

• Diversificarea strategiilor didactice prin introducerea unor metode interactive, utilizarea 

chestionarelor și a exercițiilor de autoevaluare; 

• Tratarea diferențiată a elevilor. 

• Recomandarea de teme de reflecție elevilor pentru a stimula creativitatea și pentru a completa 

învățarea online; 

• Implicarea tuturor elevilor în activități; Lucrul pe grupe și în mediul online; Acordarea de feedback; 

• Încurajarea exprimarii in scris și verbal a tuturor elevilor; 

• Implicarea continuă a elevilor şi a familiilor acestora în procesul de învăţământ; 

• Promovarea la nivel local, judeţean, interjudeţean si chiar naţional a rezultatelor elevilor; 

• Implicarea în proiecte Erasmus+ pe profilul teoretic și cel vocațional în vederea schimbului de bune 

practici cu elevii din țările Uniunii Europene; 

• Organizarea, chiar și online, a unor activități de educație a părinților, derulate prin metodele 

educației nonformale, implicarea acestora în activități extrașcolare comune (părinți – copii – 

profesori); 

• Stabilirea cursurilor opționale și în funcție de sugestiile părinților; 

• Reactualizarea, în cadrul colaborării cu autoritățile locale, a problematicii privind finalizarea 

construcției corpului de clădire începute, astfel încât să se poată refolosi spațiile și reveni la programul 

de dimineață. 

V.1.8 Denumirea unității de învățământ preuniversitar: Liceul de Arte "Hariclea Darclee" Brăila 

Perioada inspecției: 01.03.2021 - 26.03.2021 
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Domeniile inspectate şi calificative acordate: 

Nr. 

crt. 

Aria tematică/Domeniul  Calificativul 

acordat 

1. Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, 

eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi 

informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor 

BINE 

2. Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea 

curriculumului la decizia şcolii/în dezvoltare locală şi calitatea 

activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele 

categorii de personal didactic auxiliar 

BINE 

3. Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare-evaluare, 

performanţă/remediere, diferenţiere a demersului educaţional, utilizarea 

TIC, a platformele educaţionale şi RED) 

BINE 

4. Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare, raportat la 

competenţele vizate 

BINE 

5. Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează dezvoltarea 

personală a elevilor, motivaţia acestora în învăţare, participarea şcolară şi 

starea de bine a preşcolarilor/elevilor (consiliere, orientare şcolară, 

asistenţă individualizată), respectând principiile educaţiei incluzive şi 

asigurarea egalităţii de şanse 

BINE 

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

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

învăţământ 

BINE 

Recomandările echipei de inspecție 

• Reactualizarea procedurii  și a fișelor privind evaluarea cadrelor didactice și personalului didactic 

auxiliar, conform OME 3189/2021 

• Revizuirea Regulamentului intern prin introducerea capitolului privind GDPR 

• Respectarea normelor de întocmire, completare și arhivare a documentelor școlare; 

• Asigurarea permanentă a implementării acțiunilor și măsurilor de prevenire a infecției cu SARS-Cov 2 

• Înnoirea/revizuirea anuală și diversificarea  CDŞ, adaptarea acestuia la particularităţile fiecărei 

generaţii de elevi. 

• Diversificarea strategiilor didactice prin introducerea unor metode interactive, utilizarea 

chestionarelor și a exercițiilor de autoevaluare; Tratarea diferențiată a elevilor; Recomandarea de 

teme de reflecție elevilor pentru a stimula creativitatea și pentru a completa învățarea 

online;Implicarea tuturor elevilor în activități;Lucrul pe grupe și în mediul online;Acordarea de 

feedback;Încurajarea exprimarii in scris și verbal a tuturor elevilor. 

• Stabilirea de către CEAC a modalităților de centralizare a rezultatelor la învăţătură şi monitorizare 

a performanțelor școlare. 

• Păstrarea legăturii dintre şcoală şi elevi după absolvirea acestora a clasei a VIII-a, implicit 

realizarea unei baze de date complete, care să conţină informaţii despre traseul educațional al 

absolvenţilor clasei a VIII-a . 
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• Întocmirea unui plan de activități în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor și derularea acestora în 

format online sau fizic, în funcție de situația sanitară, sub coordonarea profesorului responsabil. 

• Se recomandă trimiterea de solicitări către Primăria Municipiului Brăila pentru reabilitarea 

corpului B; 

• Se recomandă, la solicitările părinților, organizarea de întâlniri cu personalități marcante din lumea 

artistică, în cadrul activităților care se vor desfășura în săptămâna ”Școala Altfel” 

• Se recomadă, respectarea Măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în 

condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS - CoV– 2. 

• Implicarea unității de învățământ în mai multe proiecte internaționale; 

• Implicarea părinților în mai multe activități organizate în școală. 

• Organizarea de activități extrașcolare care să contribuie la dezvoltarea personală a elevilor. 

• Implicarea elevilor din CȘE în derularea activităților în format online, sub stricta îndrumare a 

profesorului coordonator.  

Unitatea de învăţământ a elaborat un plan de îmbunătăţire a activităţii aprobat de către inspectorul 

coordonator, cu nr 1632/21.04.2021, înregistrat în evidențele I.Ș,J. Brăila la nr. 3848/22.04.2021 

 

V.2 Concluzii privind situatia şcolară pe discipline 

 

V.2.1 Disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ 

I. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
Total 

profesori 

Nr. 

profesori 

GR. I 

Nr. 

profesori 

DR. 

Nr. 

profesori 

GR. II 

Nr. 

profesori 

DEF 

Nr. 

profesori 

titulari 

 

Nr. 

profesori 

titulari 

detașați 

 

Nr. 

profesori 

suplinitori 

calificaţ 

Nr. 

profesori 

pensionari 

Nr. 

profesori 

DEB. 

221 134 4 43 30 174 14 32 1 10 
 

 LIMBA LATINĂ 
Total profesori 

încadrați pe 

disciplina limba 

latină / elemente 

de limbă latină și 

cultură romanică 

Nr. 

Profe 

sori 

GR. 

I 

Nr. 

Profe 

sori 

DR. 

Nr. 

Profe 

sori 

GR. II 

Nr. 

Profe 

sori DEF 

Nr. 

Profe 

sori 

titulari 

 

 

 

Nr. 

Profe 

sori 

titulari 

detașați 

 

Nr. 

profesori 

suplinitori 

calificaţi 

 

 

Nr. 

profesori 

pensio 

nari 

Nr. 

Profe 

sori 

DEB. 

13 5 1 2 3 5 - 6 1 - 
 

II. Acţiuni de îndrumare, evaluare şi control 

 II. 1. Consfătuiri judeţene 

Consfătuirea la disciplina limba și literatura română s-a desfăşurat în data de 21 septembrie 2020, 

online, pe platforma Zoom. Au fost transmise toate informaţiile primite prin e-mail de la 

reprezentanții MEC.  

II.2   Cercuri pedagogice 

1. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - GIMNAZIU ȘI LICEU 
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 SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea 

GIMNAZIU Tema: Exemple de bună practică  

în aplicarea on-line  a 

curriculumului la Limba și 

literatura română   

Tema: Subiectul examenului de 

Evaluare Națională - provocări 

LICEU Tema: Metode de predare – 

învățare –evaluare în lecțiile on-

line  la Limba și literatura română   

 

Tema: Formarea și dezvoltarea 

competențelor de tip transdisciplinar la 

elevii de liceu, prin curriculum la 

decizia școlii (CDȘ) 

 

I.3  Inspecţia Şcolară 

II. 3.1. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice 
 

Total 

inspecţii 

 

 

 

 

 

Total inspecții 

Gradul I 

Total inspecții 

Gradul II 

Def. Inspecții speciale 

Gr. I Gr. II 

30 14 8 8 6 1 

 

II.3.2 Inspecţii școlare generale 
 

Nr. 

crt. 
Număr unitatăți școlare Disciplina 

Nr. cadre 

didactice 

inspectate 

Calificative 

acordate 

FB B A S 

1. 
8 Limba și literatura 

română 
28 28    

III. 1 Examenul național de Bacalaureat 

 

Simulare EXAMEN BACALAUREAT – luna Procent promovare 

martie 78,29 % 

mai  86,81% 

 

Rezultatele Examenului Național de Bacalaureat – iunie – iulie 2020 

Proba E a)- LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

F
o

rm
a

 d
e 

in
v

a
ta

m
a

n
t 

In
it

ia
la

 

p
ro

b
ei

 
C

a
n

d
id

a
ti

 

in
sc

ri
si

 

Numar de candidati 

respinsi 

Numar candidati 

neprezentati 

Numar candidati 

eliminati  

Zi 

E)

a) 1623 75 (4,71%) 32 (1,97%) 0 (0%) 
 

Seral 

E)

a) 36 7 (25%) 8 (22,22%) 0 (0%) 
 

Frecvență 

redusă 

E)

a) 21 5 (25%) 1 (4,76%) 0 (0%) 
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TOTAL proba 

E)a) 1680 75 (4,71%) 32 (1,97%) 0 (0%) 
 

PROCENT DE PROMOVARE: 95,44  

 

III. 2 Evaluare Națională 

Simulare EVALUARE NAȚIONALĂ– luna Procent promovare 

martie 84,61% 

mai 83,03% 

 

Evaluare Națională – iunie 2020 

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

 1693 119 198 292 365 410 302 7 

PROMOVAȚI:  92,97 

 

III.3 Examene naționale profesori 

EXAMENE NAȚIONALE 

PROFESORI 

NR. PROFESORI DE 

LIMBA ROMÂNĂ/ 

PREZENȚI 

NR. PROFESORI DE 

LIMBA ROMÂNĂ CU 

NOTE PESTE 8 

NR. PROFESORI DE 

LIMBA ROMÂNĂ CU 

NOTE SUB 8 

DEFINITIVAT 11 6 5 

 

EXAMENE 

NAȚIONALE 

PROFESORI 

NR. PROFESORI 

DE LIMBA 

ROMÂNĂ/ 

PREZENȚI 

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 ÎNTRE 7 - 

10 

TITULARIZARE 41 5 29 7 

IV. Formarea continuă a cadrelor didactice 2020 - 2021 

Nr. participanți Specializarea 

76 Limba și literatura română 

 

V.2.2 Disciplina LIMBI MODERNE 

 

La limbile moderne în cadrul inspecţiilor efectuate, s-a urmărit îndeaproape nivelul atingerii 

standardelor de către elevi.  Standardele minime de performanță se ating ușor pentru deprinderile 

receptive și productive la nivelul utilizatorului independent (A1, A2) și la nivelul B1, nivel de prag; 

mai puțini elevi pot atinge standardul minim de performanță la nivelele intermediare B2, B2+, iar 

nivelul autonom C1, respectiv nivelul C2, nivelul de măiestrie  este atins doar de elevii ce studiază 

limbile moderne în regim  bilingv. În ceea ce priveste aspectele pozitive, s-au remarcat următoarele: 

interesul crescut pentru creativitate în conceperea lecţiilor,  o mare parte a lecţiilor s-a remarcat prin 

rigurozitate ştiinţifică ; în general, sarcinile de învăţare propuse sunt dense, diverse şi oferă 

atractivitate asigurând lecţiilor un ritm alert în desfăşurare; diversificarea strategiilor didactice şi a 

resuselor adaptate contextului actual. Există si o serie de aspecte negative, cum ar fi: materialul 

didactic și resursele  sunt în unele şcoli la un nivel minim pentru o desfăşurare normală a orelor de 

limbi moderne (în mediul rural); conexiune slabă la internet pentru lecțiile în online în unele zone din 

rural; nu există interes din partea unor profesori cu experienţă pentru modernizarea metodelor de 
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predare-învăţare ; un interes mai scăzut din partea profesorilor pentru activitatea de performanţă; este 

de remarcat “dezechilibrarea balantei” la încadrare, în favoarea limbii engleze.  

I. Încadrarea cu personal didactic: 

 

 

II. Acţiuni de îndrumare, evaluare şi control 

 II. 1. Consfătuiri judeţene 

Consfătuirea județeană a  profesorilor de limba engleză, pentru anul școlar 2020-2021, s-a desfășurat 

online, utilizând aplicația Zoom meeting, în data de 23 septembrie 2020, La limba franceză, limba 

germană, și limba rusă, cercurile s-au desfășurat online, în data de 22 septembrie 2020. Au fost 

transmise toate informaţiile primite prin e-mail de la reprezentanții MEC.  

II.2   Cercuri Pedagogice 

 

Nr. cercuri metodice 

organizate la nivel judeţean 

Denumirea activităţilor 

desfăşurate în sem. II in cadrul 

cercurilor metodice 

Nr. participanţi la fiecare 

activitate metodica 

LIMBA ENGLEZĂ 

Cerc pedagogic-online –Liceu 

și gimnaziu The Digital 

Teacher 

Data: 26.03.2020 , ora  14.30 

Tema:  The Digital Teacher 126 

LIMBA FRANCEZĂ 

Cerc pedagogic- liceu și 

gimnaziu 

La Francophonie nous unit-

online 

Data: 19.03. 2020, ora 14.30                                         

Tema: „DICOVOC-un outil 

ludique pour enrichir le 

vocabulaire”- prof. Petre Daniela, 

grad I, Inspector Proiecte 

Educaționale, ISJ Brăila  

 

59 

LIMBA GERMANĂ 

Cerc pedagogic  

Data: 15.05.2021, ora 9.00. 

 

 

Tema: „ Percepția învățământului 

online, în rândul elevilor”- „Wie 

wird der Online-Unterricht von den 

Schülern wahrgenommen?” 

15 

 

 

II.3  Inspecţia şcolară- Statistica  privind inspecţia şcolară 

 

Nr 

crt 

Disciplina TOTAL : 276 

TITULARI SUPLINITORI 

CALIFICAŢI 

SUPLINITORI  

NECALIFICAŢI 

PENSIONARI  

1 Limba  

franceză 

84 

 

28 1 - 113 

2 Limba 

engleză 

121 33 - 1 155 

3 Limba  

germană 

5 - - 1 6 

4 Limba 

rusă 

1 - 1 - 2 
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NR  

CRT 

DISCIPLINA NR  CADRE  

DIDACTICE  

INSPECTATE 

Gr 1 Gr2 Definitivat Gr 1 Gr 2 Def Titul. ISG 

IC1 

IC2 

IC1 

IC2 

 
Sustinerea   

lucrării 

Inspectie 

speciala 

Note 

peste 8 

Note 

peste 

7 

1 Limba   engleză 63 11 11 18 5 4 
  

17 

2 Limba  

franceză 

34 3 9 12 4 3  

 

 
9 

3 Limba  

germană 

- 1 - - - - - - - 

4 Limba  rusă - - - - - - - - - 
 

În anul școlar 2020-2021 , Proba de  verificare  a cunoştinţelor de limba  engleză  pentru  admiterea  

în învăţământul  liceal  de  stat  pentru clasa  a IX a, s-a desfășurat conform metodologiei de 

organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limba modernă pentru admiterea în 

anul școlar 2021-2022 în clasele a-IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de 

circulație internațională (Anexa 4 la Ordinul nr. 5457/31.08.2020). De remarcat, numărul crescut de 

unităţi de învăţământ din care provin elevii ce şi-au echivalat proba cu examenele cu recunoaştere 

internaţională, faţă de anii anteriori. 

Rezultate Bacalaureat, proba C- Limbi moderne, sesiunea iunie-iulie 2020 

Recunoașterea/echivalarea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor 

lingvistice și digitale s-a realizat conform metodologiei –anexă la OMEC nr. 4341/27.05.2020. S-a 

acordat nivelul unic de competență, reprezentand ansamblul competențelor de înțelegere a textului 

audiat, înțelegere a textului citit, interacțiune orală, producerea de mesaje orale si producerea de 

mesaje scrise, prevăzute în Cadrul European de Referință pentru Limbi. 

SITUAŢIE STATISTICĂ ÎN URMA  CONCURSULUI DE DEFINITIVAT 2020 

 

Nr  crt Disciplina Total  candidaţi Note sub 8 Note  peste 8 

1.  Limba  Franceză 6 2 4 

2.  Limba  Engleză 10 7 3 

3.  Limba  rusă - - - 

4.  Limba  germană - - - 

 

SITUAŢIE  STATISTICĂ ÎN URMA  CONCURSULUI DE  TITULARIZARE  2020 

 

NR 

CRT 

Disciplina Total 

 

Note peste 7 Note  sub 7 

1.  Limba Franceza 5 3 2 

2.  Limba  Engleza 16 9 7 

3.  Limba  Germana - - - 
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4.  Limba Rusa 1 1 - 

 

CONCURSURI LIMBA ENGLEZĂ 

La limba engleză s-a desfășurat online Concursul Național de Discurs Public în Limba Engleză – 

“Public Speaking”,  cu următorii participanți: 80 calificati pentru etapa județeană, 9 calificați pentru 

etapa regională de la Constanța (categoria 16-20 ani), 38 premii la ambele categorii de varsta. S-a 

obținut Premiul I la nivel național de către Mihnea Loi de la Colegiul National "Gheorghe Munteanu 

Murgoci". 

 

V.2.3. Disciplina MATEMATICĂ 

I. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 
 

Total 

profesori 

Nr. 

profesori 

GR. I 

Nr. 

profesori 

DR. 

Nr. 

profesori 

GR. II 

Nr. 

profesori 

DEF 

Nr. 

profesori 

titulari 

 

Nr. 

profesori 

titulari 

detașați 

Nr. 

profesori 

suplinitori 

calificaţi 

Nr. 

profesori 

pensionari 

Nr. 

profesori 

DEB. 

173 100 2 31 27 143 7 25 2 11 

 

II. Acţiuni de îndrumare, evaluare şi control 

II. 1. Consfătuiri judeţene 

Consfătuirea la disciplina Matematică s-a desfăşurat în data de 07 octombrie 2020, online, pe 

platforma Zoom. Au fost transmise toate informaţiile primite prin e-mail de la reprezentanții 

MEC.  

II. 2. Cercuri Pedagogice 

MATEMATICĂ - GIMNAZIU ȘI LICEU 

 SEMESTRUL I 

25 noiembrie 2020 

SEMESTRUL al II-lea 

23 aprilie 2021 

GIMNA

ZIU 

ȘI 

LICEU 

Tema 1:  Despre resursele educaționale 

deschise; 

Tema 2: Utilizarea reperelor metodologice 

în activitatea la clasă; 

Tema 3: Evaluare utilizând platforme 

educaționale.  

Tema 1. Analiza noului model de subiect 

pentru Evaluarea Națională, 2021;  

Tema 2. Analiza rezultatelor la simularea 

examenelor naționale; 

Tema 3. Resursele educaționale deschise. 

Abordare din perspectiva învățământului 

online.  
 

II.3.  Inspecţia şcolară 
 

Total 

inspecții 

Tipuri de inspecții 

Inspecții de specialitate Inspecții tematice 
Inspecția școlară 

generală 

Inspecții de 

specialitate 

(curentă) 

Inspecții 

speciale 

 

Inspecții 

tematice 

ISJ 

Inspecții 

tematice în 

specialitate 

Inspecții 

generale 

Inspecții de 

revenire 

71 40 4 7 2 16 2 
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III. 1. Examenul național de Bacalaureat 

Simulare Bacalaureat, organizată de I.S.J. Brăila, 18 mai 2021 
 

NR. 

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

1 Matematică XII 1023 822 224 598 72,74 
 

Rezultatele examenului național de bacalaureat – 29 iunie 2021 

Promoţia curentă 

F
o

rm
a
 d

e
 î

n
v

ă
ță

m
â

n
t 

Disciplina 

C
a

n
d

id
a

ți
 î

n
sc

ri
și

 

C
a

n
d

id
a

ți
 r

e
u

și
ți

 

Din care cu note 

5 - 

5.99  

6 - 

6.99  

7 - 

7.99  

8 - 

8.99  
9 - 9.99 10 Neprezentați 

Zi Matematică 1425 1156 (83,23%) 39 202 259 374 320 1 36 

Seral Matematică 14         4  (66,67%) 0 2 0 2 0 0 8 

Frecvență 

redusă Matematică 6      5  (83,33%) 0 1 2 2 0 0 0 

TOTAL proba E) c) 1445 1165 (83,15%) 39 205 261 378 320 1 44 
 

III. 2. Examenul național de Evaluare Națională 

Simulare Evaluare Naţională, organizată de I.S.J. Brăila, 21 mai 2021 
 

NR. 

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

1 Matematică VIII 2035 1754 852 902 51,43 

 

Rezultate Evaluarea Naţională, 24 iunie 2021 

 

NR. 

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

1 Matematică VIII 1689 1689 402 1287 76,2 

 

III.3. Examene naționale profesori 

 

EXAMENE NAȚIONALE 

PROFESORI 

NR. PROFESORI DE 

MATEMATICĂ 

PREZENȚI 

NR. PROFESORI DE 

MATEMATICĂ CU 

NOTE PESTE 8 

NR. PROFESORI DE 

MATEMATICĂ CU 

NOTE SUB 8 

DEFINITIVAT 8 5 3 

 

EXAMENE 

NAȚIONALE 

PROFESORI 

NR. PROFESORI 

MATEMATICĂ 

PREZENȚI 

NR. PROFESORI 

DE 

MATEMATICĂ 

CU NOTE  5 

 

NR. PROFESORI 

DE 

MATEMATICĂ 

CU NOTE ÎNTRE 

5 – 6.99 

NR. PROFESORI 

DE 

MATEMATICĂ 

CU NOTE ÎNTRE 

7 - 10 
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TITULARIZARE 20 0 14 6 

 

IV. Formarea continuă a cadrelor didactice 2020 - 2021 

Nr. participanți Specializarea 

84 MATEMATICĂ 

 

V.2.4 Disciplina FIZICĂ + CHIMIE 

I.1.ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC PE DISCIPLINA FIZICĂ 

 

Total 

persoane 

Nr. total 

profesori 

titulari 

Nr. total profesori 

suplinitori calificați 

Nr. profesori 

suplinitori 

necalificați 

Nr. total 

pensionari 

72 53 9 4 6 

I.2.Disciplina CHIMIE 

Total persoane Nr. total profesori 

titulari 

Nr. total 

profesori 

suplinitori 

Nr. profesori 

suplinitori 

necalificați 

Nr. total 

pensionari 

64 55 5 2 2 

 II.Acţiuni de îndrumare, evaluare şi control 

 II.1. Consfătuiri Judeţene 

Consfătuirea la disciplina Fizică s-a desfăşurat în data de 21 septembrie 2020, online, pe platforma 

ZOOM.  

Consfătuirea la disciplina chimie s-a desfăşurat în data de 22 septembrie 2020, online, pe platforma 

ZOOM. Au fost transmise toate informaţiile primite pentru  următoarele teme: 

Au fost transmise toate informaţiile primite pentru  următoarele teme: 

-structura anului şcolar; 

- planurile cadru valabile;  

-programele şcolare la disciplină şi pentru disciplinele opţionale; 

- manuale şcolare valabile și prezentarea celor de clasa a VIII-a; 

- bacalaureat - analiza examenului 2020; 

- precizări  transmise de la ME pentru anul școlar  2020 - 2021; 

- analiza olimpiadelor și  concursurilor desfăşurate online, în anul şcolar 2020-2020;  

-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 școlar. Au fost 

prezentate modelele de subiecte pentru evaluarea iniţială a elevilor.  

 

   II.2  Cercuri Pedagogice 

Semestrul I  Fizică 

Tema: Desfășurarea activităților didactice în format online; lecție demonstrativă clasa a VI-a 

Locația: Colegiul Național ”Gh. Munteanu Murgoci” 

Profesor susținător: Gheorghiu Manuela 
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Data desfășurării:25.11.2020 

Participă profesorii de fizică și chimie din municipiul și județul Brăila 
 

Semestrul I Chimie 

Tema: Desfășurarea activităților didactice în format online; lecție demonstrativă clasa a XI-a 

Locația: Liceul Teoretic ”Mihail Sebastian” 

Profesor susținător: Dima Mihaela Daniele, Coordonator Inspector Mariana Constantinescu 

Data desfășurării:26.11.2020 

Participă profesorii de fizică și chimie din municipiul și județul Brăila 
 

Semestrul II-Fizică 

Tema: Consolidarea unor tehnici de predare-învățare-evaluare online și/sau tradiționale; 

În lumea nanotehnologiei; 

Profesori inplicați: Iacob Liliana și Poașcă Angelica Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” 

Data: 14 mai 2021 

Laboranți: 

Tema :Experimentul științific virtual și/sau cel real?! 

Laborant: Iacob Tanța Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga” 

Data: 31.05.2021 
 

Semestrul II Chimie 

Tema: Consolidarea unor tehnici de predare-învățare-evaluare online și/sau tradiționale; 

În lumea nanotehnologiei; 

Profesori inplicați: Iacob Liliana și Poașcă Angelica Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” 

Andrei Veronica Colegiul Național ”Ana Aslan” 

 

 

 

 

 II. 3. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice Fizică 

Total 

inspecţii 
Grade didactice 

Inspecţii 

Curente 

Calificative 

acordate Inspecţii 

speciale 

Note acordate 

FB B S 10 9 8 

1 
Gradul I-II 

0 0 0 0 1 1 0 0 

4 
Definitivat 

3 2 0 0 2 1 0 0 

  

 Profesorul înscris la definitivat Fizică a obținut nota 7,59, necesar pentru obținerea gradului fiind 

nota 8. Al doilea profesor nu a mai susținut inspecția a II-a, nu a avut notă întreagă în semestrul II 

școlar. 

Profesorul înscris la definitivat Chimie a obținut nota 7,55. 

II.4 Inspecţii de specialitate în vederea participării cadrelor didactice la concursul de  

titularizare în învăţământ   

Nu au mai fost realizate din cauza situației epidemiologice. 
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 Au fost înscrise  3 cadre didactice la examenul de titularizare, 2 s-au retras din examen,  dintre care 

una a obținut nota sub 5. 

II.5.Inspecții școlare generale desfășurate în semestrul I și II  

Nr. 

crt. 
Unitatea școlară Disciplina 

Nr. cadre 

didactice 

inspectate 

Calificative 

acordate 

FB B A S 

1. Colegiul Tehnic  ”C.D. Nenițescu”  Fizică 

Chimie 

2 

2 

2 

2 
   

 2. Școala Gimnazială  ”Mihai Eminescu”  Fizică 

Chimie 

2 

1 

2 

1 
   

3. Școala Gimnazială Viziru  Chimie  

 Fizică 

1 

1 

1 

1 
   

4.  Școala Gimnazială Lanurile Chimie  

 Fizică 

1 

1 

1 

1 
   

5. Colegiul Național  ”D.P.Perpessicius” Chimie  

 Fizică 

2 

2 

2 

2 
   

6. Liceul de Arte ”Hariclea Darclee” Chimie  

 Fizică 

2 

1 

1 

1 
1   

7. Școala Gimnazială Siliștea Chimie  

 Fizică 

1 

1 

1 

1 
   

8. Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Chimie  

 Fizică 

1 

1 

1 

1 
   

 

III. Concursuri și olimpiade școlare 

Toate  concursurile  și olimpiadele școlare  pe disciplină au fost  suspendate prin ordin de 

ministru nr. 5924/03.11.2020. 

 

V.2.5 Disciplina BIOLOGIE 

 

Activitatea de Inspecţie Şcolară 

- 10 controale tematice efectuate conform graficului unic de control al ISJ 

- 8 inspecţii de specialitate efectuate în cadrul inspecţiilor generale 

- 22 inspecţii de specialitate efectuate pentru înscrierea sau obţinerea gradelor didactice 

- 9 inspecţii de monitorizare efectuate conform graficului propriu 

- 2 controale tematice efectuate ca urmare a unor petiţii 

CONCLUZII ÎN URMA INSPECŢIILOR EFECTUATE. ASPECTE CARE NECESITĂ 

REMEDIERE 

- diversificarea strategiilor didactice în concordanţă cu competenţele din noua programă şcolară 

- axarea activităţilor de predare pe dobândirea de competenţe specifice ale elevilor 

- dobândirea şi utilizarea unor mijloace moderne utilizate permanent la clasă 

- auxiliarele didactice de tipul atlaselor de botanică, zoologie, anatomie, caiete de lucru  lipsesc în 

cele mai multe şcoli 

- lipsa mijloacelor de tip multimedia (laptop, videoproiector/monitor, conexiune internet) din dotarea 

cabinetelor/laboratoarelor 
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REZULTATE EXAMENUL DE BACALAUREAT – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021 

NR. 

CRT. 
DISCIPLINA 

FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
ÎNSCRIŞI PREZENŢI NOTE<5 NOTE>=5 % 

1 Biologie şi 

Anatomie 
ZI  338 325 63 262 80,62% 

2 Biologie şi 

Anatomie 
SERAL 14 6 2 4 66,67% 

FORMARE ŞI PERFECŢIONARE PRIN C.C.D.  

Proiectul CRED – formarea la nivel local a 42 de cadre didactice la disciplina biologie şi 44 de cadre 

didactice în consiliere şi dezvoltare personală 

Cursul Educaţia online – curs online în parteneriat cu CCD Brăila pentru profesorii de biologie 

PROIECTE ŞI PARTENERIATE 

BRAIN AWARENESS WEEK – proiect internaţional de popularizare a cercetărilor în domeniul 

Neuroştiinţelor în parteneriat cu Fundaţia Dana Alliance for Brain Initiative, SUA şi Federaţia 

Europeană a Societăţilor de Neuroştiinţe - FENS 

ECOTUR – proiect de educaţie ecologică în parteneriat cu Centrul de Cercetare în Ecologie Sistemică 

şi Durabilitate – Universitatea din Bucureşti 

ASPECTE POZITIVE DESPRINSE ÎN URMA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE  

- desfăşurarea în termen a controalelor tematice şi a inspecţiilor de specialitate 

- optimizarea fluxului informaţional între inspectorat, şcoli şi profesori 

- colaborare eficientă cu ME şi CNEE în realizarea la termen a apelurilor / solicitărilor 

- ocuparea cu profesori calificaţi a catedrelor de biologie 

- majoritatea cadrelor didactice respectă metodologia şi planificarea conform cu noua 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; 

- evaluarea ritmică; 

ASPECTE NEGATIVE DESPRINSE ÎN URMA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE  

- baza materială pentru cabinetele/laboratoarele de biologie trebuie modernizată şi reînnoită  

- scăderea semnificativă a numărului de catedre de biologie şi posturi titularizabile pe biologie 

- includerea orelor de biologie în catedre mozaic în şcolile gimnaziale din mediul rural 

ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

Participare în Comitetul internaţional al Concursului Internaţional de Neuroştiinţe Brain Bee 2021   

 

V.2.6 Disciplina GEOGRAFIE 

 

Încadrarea cu personal didactic 
 

Categoria de 

cadre didactice 

Titulari  Suplinitori 

calificați 

Suplinitori 

necalificați 

Pensionari Asociați TOTAL 

Nr.  57 12 - - - 69 

Doctor Grad I Grad II Definitivat Debutanți - - 

3 45 12 4 5 - 69 
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Activitatea de monitorizare, îndrumare și control 

Tipul inspecției Calificative 

Note acordate 

Tematice – monitorizarea desfășurării activității didactice în mediul online -16 Nu este cazul 

I.Ș.G. -11 9 F.B.; 1 B 

De specialitate- în vederea obținerii gradelor didactice 

semestrul I - 4 

2 curente pentru acordarea gradului didactic I; 

2 pentru obținerea definitivatului 

semestrul al II-lea -9 

3 speciale pentru obținerea gradului didactic I; 

1 curentă pentru acordarea gradului didactic II; 

3 curente pentru obținerea gradului didactic I; 

2 pentru obținerea definitivatului 

 

 

2 – FB 

1 -10(zece) 

1 – 9,50 

3 note de 10 

1 FB 

2 FB; 1 Bine 

1- 9,00; 1- 9,75 

 

Formarea cadrelor didactice prin cercuri metodico- științifice organizate la nivel județean 

Semestrul I, desfășurat în mediul online ZOOM -10 nov 2020, ora 16.00; 60 cadre didactice 

Tematică: Educația online – desfășurarea activităților didactice (predare – învățare – evaluare) 

utilizând platforma Mozaweb (lecții digitale, manuale digitale cu animații 3D); Lecții interactive la 

geografie desfășurate pe platform thinglink.com; Utilizarea manualelor digitale, a aplicațiilor 

”padlet” și ”mentimeter” în activitatea de predare –învățare-evaluare la disciplina geografie; 

Utilizarea aplicației ”kahoot” în activitatea de predare –învățare-evaluare la disciplina geografie; 

Educația online – modalități de aplicare a curriculumului pentru învățământul liceal. 

Semestrul al II –lea, desfășurat în mediul online ZOOM -11 martie, ora 16.00, învățământ liceal; 17 

martie, ora 16.30, învățământ gimnazial 

Tematică: Implementarea noii programe școlare la clasa a VIII -a, exemple de bună practică; 

Dezvoltarea inteligențelor multiple în orele de geografie; Abordarea transdisciplinară, tendință 

actuală în predarea geografiei; Utilizarea metodelor complementare de evaluare. Programa pentru 

susținerea examenului național de bacalaureat – 2021, proba E(d) – geografie; Simularea examenului 

național de bacalaureat – 2021, proba E(d) – geografie; Teste de antrenament pentru elevii care susțin 

examenul național de bacalaureat  la disciplina geografie, sesiunea 2021. 

Formarea cadrelor didactice prin participarea la cursuri/ programe de formare continuă 

1. Educatia on-line-modalitati de aplicare a curriculumului pentru învățământul liceal – casa corpului 

didactic Brăila, nr. ore 12, au participat 23 de cadre didactice din unitățile de învățământ liceal. 

2. Programul de formare din cadrul proiectului Cred ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru 

toți”, au participat 46 de cadre didactice/2 serii, din învățământul gimnazial. 

3. Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale, organizat de Centrul Național de Evaluare și Examinare, au participat 16 de 

cadre didactice. 

REZULTATE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT, sesiunea iunie-iulie 2021 

 

Nr. 

elevi 

înscriși 

Reușiți 5-6,99 7 – 8,99 9 - 9,99 10 Respinși Neprezentați 

514 475 73 231 156 15 22 17 
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(95,57%)  (15,37%) (48,63%) (32,84%) (3,16%) (4,43%) (3.31%) 

 

 

V.2.7 Disciplina ISTORIE - SOCIO UMANE 

 

Încadrarea cu personal didactic 

Categoria de 

cadre didactice 

Titulari  Suplinitori 

calificați 

Suplinitori 

necalificați 

Pensionari Asociați TOTAL 

ISTORIE 74 13 1 1 0 89 

SOCIO-UMANE 47 8 1 0 0 56 

 

CONSILIUL CONSULTATIV PE DISCIPLINE - 11 membri la istorie, 7 membri la socio-umane 

4 întâlniri la disciplina istorie, 4 întâlniri la disciplinele socio-umane: organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor metodice pentru anul școlar 2020-2021, organizarea simulării județene a examenelor 

naționale, evaluare și propuneri de materiale didactice în rețeaua RED, monitorizarea activităţii de 

formarea continuă a cadrelor didactice, îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin eficientizarea activităţii 

de monitorizare, control şi evaluare desfăşurate prin inspecţia şcolară, discutarea și evaluarea 

dosarelor depuse pentru obținerea gradației de merit, analiza stadiului pregătirii elevilor pentru 

susţinerea examenului naţional de bacalaureat 

ANALIZA CALITĂŢII EDUCAŢIEI, DIN PERSPECTIVA MONITORIZĂRII EXTERNE 

REALIZATE PRIN INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

În anul școlar 2020-2021, s-au desfăşurat următoarele tipuri de inspecţii: 

• 27 inspecții de specialitate efectuate în cadrul inspecțiilor generale  

• 16 inspecții de specialitate efectuate pentru înscrierea sau obținerea gradelor didactice 

• 5 inspecții de specialitate privind monitorizarea activităților on-line 

Corpul de metodiști: 7 la disciplina istorie, 7 la disciplinele socio-umane 

Puncte tari:  Proiectarea lecțiilor respectă documentele curriculare în vigoare, programele școlare la 

nivel gimnazial și liceal, la disciplina istorie și disciplinele socio-umane. Lecțiile se deafășoară în 

conformitate cu proiectarea didactică, elementele de conținut sunt structurate logic (schema lecției, 

schema la tablă/ în format word), sunt însoțite de reprezentări vizuale (material audio-video, 

prezentări PowerPoint, album de fotografii în format digital), sunt adaptate particularităților de 

dezvoltare psihointelectuală a elevilor, sunt corelate cu sarcini de lucru cu caracter practic-aplicativ. 

Activitățile frontale sunt îmbinate cu sarcini de lucru individuale, prin utilizarea diverselor mijloace 

didactice (harta istorică, manualul letric/ manualul digital, fișe de lucru pe GoogleClassroom, 

aplicația GoogleClassroom, vizionări de filme documentare, audiții muzicale, prezentare 

PowerPoint). Timpul didactic este utilizat eficient, fiind integrate activități de fixare a cunoștințelor, 

instrumente de evaluare a activității elevilor (quiz completat on-line, roata aleatoare, explozia stelară, 

proiecte/ portofolii individuale, aplicații interactive Worldwall, Learningapps). Cadrele didactice 

inspectate dovedesc o bună pregătire de specialitate, utilizează diverse metode și strategii didactice, 

au o bună relație cu elevii, părinții și comunitatea locală, sunt preocupate constant de perfecționarea 

metodică și de specialitate, de adaptarea în mediul on-line a scenariilor didactice la orele de istorie, 

disponibilitate pentru utilizarea mijloacelor digitale. 
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Puncte slabe: Demersul didactic este focalizat pe însușirea conținuturilor lecțiilor, parțial pe activități 

de învățare care urmăresc folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării 

permanente; în conceperea textelor lacunare, anumiți termeni selectați sunt cuvinte obișnuite 

(denumesc alimente), mai puțin termeni istorici caracteristici temei studiate, insistare pe dezvoltarea 

ideilor și evenimentelor istorice în cadrul unor scurte prezentări, mai puțin pe abilități de argumentare. 

Recomandări: Se recomandă continuarea perfecționării metodice și didactice prin participarea la 

cursuri de specialitate, la cursuri de utilizare a instrumentelor digitale, o mai mare atenție în selectarea 

activităților de învățare, în special activități de folosire autonomă și responsabilă a instrumentelor 

necesare învățării permanente, cu accent pe activitățile realizate prin utilizarea resurselor multimedia, 

respectiv în conceperea textelor lacunare, insistarea pe activitatea individuală a elevilor în aplicarea 

fișelor de lucru, cu sarcini de lucru de dificultate variată. 

Formarea cadrelor didactice prin cercuri metodico- științifice organizate la nivel județean 

4 cercuri pedagogice organizate la nivel județean (2 la disciplina istorie, 2 la disciplinele socio-

umane) – întrunite pe fiecare semestru 

Alte activități 

metodice 

Denumirea activităților desfășurate în sem. I în cadrul cercurilor 

metodice 

Nr. estimativ de 

participanți  

2 activități 

metodice 

organizate la 

nivel județean 

Consfătuirea cadrelor didactice la nivel județean la disciplina 

istorie, 17 septembrie 2020, desfășurată on-line 

60 cadre didactice 

(istorie) 

 

 Consfătuirea cadrelor didactice la nivel județean la 

disciplinele socio-umane, 17 septembrie 2020, desfășurată on-

line 

30 de cadre 

didactice (socio-

umane) 

Cursuri de 

formare 

organizate la 

C.C.D.Brăila, 

desfășurae sub 

formă de 

webinarii – 

formare la nivel 

județean 

Formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, 

în vederea integrării noului curriculum de gimnaziu și facilitării 

tranziției elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial (asigurarea 

accesului la învățământul primar și gimnazial de calitate pentru 

toți elevii) în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți – CRED” – disciplina istorie 

Proiectul „Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți 

- CRED”, 3 module – webinarii 

44 cadre didactice 

la disciplina 

istorie 

 Curs de formare ”Educația online – Modalități de aplicare a 

curriculum-ului pentru învățământul liceal” 

19 cadre didactice 

Cursuri de 

formare la nivel 

național 

Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori 

evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale (CPEECN), 

19 cadre didactice 

(14 – istorie, 5 – 

socio-umane) 

 

ASPECTE POZITIVE identificate în 

organizarea şi desfăşurarea activităților 

metodico-științifice  

ASPECTE NEGATIVE identificate  în organizarea 

şi desfăşurarea activităților metodico-științifice 

derulate   

Materialele prezentate au fost dezbătute 

pe larg, fiind evidențiat potențialul 

didactic al metodelor discutate, 

dezvoltarea competențelor digitale ale 

cadrelor didactice, analizarea și 

aplicarea la clasă a noilor metode 

Dificultăți de ordin tehnic sau uman privind accesarea 

și utilizarea platformelor de învățare, dificultățile 

întâmpinate de cadrele didactice în desfășurarea orelor 

on-line (lipsa de conectare sau conectarea deficitară a 

unor elevi în timpul orelor, slaba conexiune la internet, 

lipsa manualelor digitale la liceu). 
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inovative prin utilizarea TIC, a 

platformelor educaționale 

Materialele prezentate au fost apreciate 

pozitiv de profesori, iar exemplele 

prezentate – exemple concrete de 

activități realizate la clasă pe temele din 

noua programă școlară - pot constitui 

exemple de bună practică. 

Profesorii au subliniat greutatea adaptării activităților 

precizate de programa școlară și cele existente în 

manual la timpul acordat de planul-cadru (1 oră pe 

săptămână – istorie clasele a VI-a, a VII-a), respectiv 

adaptarea activităților de pregătire pentru examenul de 

bacalaureat (istorie și disciplinele socio-umane) 

 

V.2.8. Disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ 
 

I. Încadrarea cu personal didactic 

 

Unități de învățământ Numărul cadrelor 

didactice titulare 

Numărul cadrelor didactice suplinitoare 

Învăţământ de masă 125 63 

CSS-uri    

Şcoli şi licee sportive 28 2 

Palate şi cluburi ale elevilor 2 3 

TOTAL 155 68 

 

II. Acţiuni de îndrumare, evaluare şi control 

II. 1. Consfătuiri Judeţene 

Consfătuirea la disciplina educație fizică și sport s-a desfăşurat în data de 10 septembrie 2020, 

online, pe platforma Zoom. Au fost transmise toate informaţiile primite prin e-mail de la 

reprezentanții MEC.  

II.2   Cercuri Pedagogice 

 SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea 

Gimnaziu Cercul Nr. 1- Exercițiile pilates o 

metodă alternativă pentru dezvoltarea 

forței segmentare, realizate în 

activitățile online. 

Cercul Nr. 2 - Importanța calităților 

motrice în abordarea probelor atletice 

dîn lecția de educație fizică și sport 

Cercul Nr. 1- Strategii didactice eficient 

selecționate în vederea atingerii 

performanței cu echipa reprezentativă de 

fotbal. 

Cercul Nr. 2 Strategii didactice eficient 

selecționate în vederea atingerii 

performanței cu echipa reprezentativă de 

fotbal la ciclului primar 

Liceu Tema: Metode şi mijloace moderne 

de dezvoltare fizică generală pentru 

activitățile desfășurate online . 

Tema: Consolidarea unor procedee 

tehnice și structuri din jocul de baschet. 

L.P.S. Tema: Dezvoltarea detentei prin 

exerciții pliometrice. 

Tema:  Consolidarea pasei de jos cu două 

mâini cu accent pe integrarea în structuri 

de joc de 1 x 1 și 2 x 2. 
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II.3  Inspecţia Şcolară 

II. 3.1. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice 

 

Total 

inspecţii 

 

 

 

 

 

Total inspecții 

Gradul I 

Total inspecții 

Gradul II 
Def. 

Inspecții speciale 

Gr. I Gr. II 

50 16 16 18 2 4 

 

II.3.2 Inspecţii școlare generale 

 

Nr. 

crt. 
Număr unitatăți școlare Disciplina 

Nr. cadre 

didactice 

inspectate 

Calificative 

acordate 

FB B A S 

1. 8 Educație fizică și sport 20 20    

 

III.3 Examene naționale profesori 

 

 

Examene naţionale 

Profesori 

Nr. profesori de 

educaţie fizică şi sport/ 

Prezenţi 

Nr. profesori de 

educaţie fizică şi sport 

cu note peste 8 

Nr. profesori de 

educaţie fizică şi sport 

cu note sub 8 

Definitivat 14 10 4 

 

Examene 

naţionale 

profesori 

Nr. profesori de 

educaţie fizică şi 

sport/ 

prezenţi 

Nr. profesori de 

educaţie fizică şi 

sport cu 

note sub 5 

Nr. profesori de 

educaţie fizică şi 

sport cunote între 

5 – 6.99 

Nr. profesori de 

educaţie fizică şi 

sport cu note 

peste 7 

Titularizare 35 11 14 10 

 

IV. Formarea continuă a cadrelor didactice 2020 - 2021 

 

Nr. participanți Specializarea 

97 Educație fizică și sport 

 

V.2.9 Disciplina ARTE 

1.Diagnoza resursei umane specifice domeniului ARTE: 

-nr. profesori angajați în anul școlar 2020 – 2021: 93 

 -cadre didactice titulare: 55 

 -suplinitori calificați: 22 

 -pensionari: 5 

 -cadre didactice asociate: 10 

2.Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinelor din Aria curriculară Arte:  

a) efectuate de către inspectorul școlar Arte: 

 -număr inspecții tematice/ verificare/ grade didactice: 8 inspecții/32 ore 
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 -număr inspecții școlare generale: 24/25 ore 

b) realizare de către profesorii metodiști: 

-număr inspecții tematice/ verificare/ grade didactice: 12 inspecții/48 ore 

 -număr inspecții școlare generale: 27/27 ore 

3.Calitatea curriculumului aplicat/ constatări identificate pe parcursul inspecțiilor: 

Puncte forte: 

-proiectarea didactică respectă programele școlare în vigoare; 

-preocuparea permanentă a profesorilor pentru valorificarea potențialului artistic al elevilor, pentru 

perfecționare și autoperfecționare; 

-elevii au o atitudine adecvată studierii disciplinelor artistice, participă la concursuri de specialitate; 

-activitățile de învățare sunt diverse, atractive, motivante, conduc către formarea de competențe 

specifice disciplinelor artistice. 

Puncte slabe: 

-utilizarea de strategii didactice preponderent tradiționale, expozitive; 

-număr redus de  activități de învățare  necesare formării competențelor de operare cu elemente de 

scris-citit și limbaj de specialitate; 

-neadaptarea la rigorile activității online: utilizarea resurselor specifice – link-uri, manuale digitale 

etc; 

-lipsa unor baze de date/portofolii cu lucrările elevilor; 

- încadrarea cu profesori necalificați, fără minime cunoștințe de specialitate, în unele unități de 

învățământ din rural; 

-implicarea modestă în activități extracurriculare. 

Recomandări: 

-cunoașterea și respectarea programelor școlare în vigoare și a resurselor digitale recomandate; 

-implicarea mai activă în viața artistică a comunității direct sau prin activități online; 

4.Activități/ manifestări coordonate la nivel județean: 

-Organizarea Consfătuirilor județene ale cadrelor didactice care predau discipline artistice în unitățile 

de învățământ din județul Brăila; 

-Organizarea on-line a Cercurilor metodice, cu sprijinul CCD Brăila, la disciplinele Educație 

muzicală, Educație muzicală specializată, Arte vizuale/Arhitectură și Arta actorului/ Coregrafie; 

-Organizarea de concerte, spectacole, expoziții, sesiuni de Masterclass, cu participarea elevilor, 

profesorilor și a lucrărilor acestora; 

-Derularea la nivel județean a Proiectului național ”Ascultă 5 minute de muzică clasică”, în baza 

protocolului dintre Ministerul Educației și Societatea Română de Radiodifuziune; 

-diversificarea  și adaptarea strategiilor și mijloacelor didactice în vederea accesibilizării 

conținuturilor, formării de competențe specifice conform cerințelor curriculare prin activități 

desfășurate online; 

-cursuri de formare pentru educația online; 

-monitorizarea  și consilierea profesorilor necalificați; 

- promovarea activităților artistice; 

-implicarea mai activă în viața culturală a comunității. 
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-Organizarea, cu susținerea CCD Brăila, a cursurilor de formare CRED pentru profesorii de educație 

muzicală și cursului ”Educația online – modalități de aplicare a curriculumului pentru învățământul 

liceal la disciplinele din Aria curriculară Arte; 

-Participarea în calitate de membru în Comisia județeană de admitere în învățământul liceal de stat, 

învățământul profesional de stat și învățământul dual 2021 și în Comisia județeană de evaluare și 

certificare a competențelor profesionale pentru absolvenții din învățământul liceal, filiera vocațională, 

în calitate de vicepreședinte. 

5.Priorități ale disciplinelor din Aria curriculară Arte: 

-Menținerea interesului elevilor și părinților pentru învățământul vocațional artistic; 

-Participarea cadrelor didactice la activități metodice și cursuri de formare profesională; 

-Responsabilizarea părinților și comunității locale în scopul susținerii activităților educative ca 

finalitate a învățământului artistic. 

 

 V.2.10 Disciplina DISCIPLINE TEHNICE 

 

Activitatea din anul școlar 2020 – 2021 s-a desfășurat conform obiectivelor specifice Planului 

managerial al inspectorului școlar pentru Învățământ Profesional și Tehnic. 

Chiar dacă la nivelul judeţului Brăila, există suficiente unităţi de învăţământ profesional şi tehnic, cu 

spaţii dotate corespunzător pentru formarea elevilor și contracte cu operatori economici pentru 

desfășurarea instruirii practice, insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi de către 

părinţii acestora a tendinţelor de pe piaţa muncii se reflectă asupra opţiunilor făcute la admitere, 

specialităţile teoretice fiind în continuare mai solicitate, în detrimentul unor specializări oferite de 

învăţământul profesional și 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 învățământul profesional primesc o bursă 

profesională în cuantum de 200 lei/ lună, iar cei din învățământul dual primesc o bursă de la operatorul 

economic, în cuantum cel puțin egal cu bursa profesională. 

În unele unităţi şcolare situate în zone defavorizate, din cartiere mărginaşe, se întâmpină probleme 

deosebite în iniţierea şi menținerea legăturii cu comunitatea, fiind necesară intensificarea eforturilor 

făcute de şcoala pentru a-şi sprijini elevii în continuarea studiilor. 

Din punct de vedere tehnologic, este necesară introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor 

informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelurile învăţământului preuniversitar, mai ales în 

contextul dezvoltării învățământului online. M.E. va trebui să sprijine elevii și profesorii în 

achiziționarea de laptopuri (tablete) performante, deoarece folosirii soft-urilor educaţionale în 

procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar, în contextul actual.  

 

V.2.11 Disciplina INFORMATICA - TIC 

Diagnoza/analiza  

Puncte tari  
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Domeniul curriculum 

– aplicarea corespunzătoare a planurilor cadru şi programelor şcolare; complementaritatea dintre 

curriculumul naţionalşi cel local; preocuparea pentru adaptarea curriculumului la vârsta, 

particularităţile intelectuale şi nevoile elevilor; stăpânirea corespunzătoare a cunoştinţelor de 

specialitate, psiho-pedagogice şi didactica disciplinei; 

– abordarea cu încredere a strategiilor de învăţare activă; implicarea cu responsabilitate în activităţile 

destinate pregătirii elevilor în vederea susţinerii examenelor naţionale; realizarea unei oferte de 

cursuri opţionale raportată la nevoile elevilor, comunităţii locale şi implementării cerinţelor europene 

în educaţie; rezultate bune şi foarte bune la examenele naţionale; funcţionarea optimă a cercurilor 

metodice şi Consiliului Consultativ; 

– numărul mare de cadre didactice care au urmat cursuri de formare continuă; dorinţa de afirmare şi 

atitudinea pozitivă faţă de profesie. 

Domeniul resurse materiale 

-creşterea sumelor alocate pentru infrastructura unităţilor de învățământ  de comunităţile locale;  

-dotarea şcolilor din rural prin programe europene şi naţionale; sponsorizarea procurării unor 

echipamente informatice de către agenţi economici. 

Puncte slabe  

Domeniul curriculum  

- dificultăţi în înţelegerea şi aplicarea programelor şcolare de către cadrele didacticene debutante;  

proiectarea şi planificarea didactică nu respectă întotdeauna cerinţele disciplinei şi recomandările 

făcute; incapacitatea sau indiferenţa unor cadre didactice pentru adaptarea curriculumului la 

particularităţile elevilor; conservatorismul unor cadre didactice faţă de modernizarea procesului de 

predare; utilizarea predării-învăţării centrate pe profesor. 

-limitarea unor cadre didactice la formarea iniţială dobândită în facultate; cadre didactice 

conservatoare; reticenţă pentru aplicarea metodelor activ-participative; nerespectarea de către unii 

profesori a particularităţilor de vârstă ale elevilor. 

Domeniul resurse materiale 

-uzura fizică şi morală a unor laboratoare; fonduri insuficiente pentru procurarea unor laboratoare 

moderne; lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru îmbunătățirea bazei materiale la 

disciplină; utilizarea formală a materialelor didactice în cadrul lecții. 

Resursa umană în anul școlar 2020-2021 

 

 

0
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V.2.12 Disciplina RELIGIE 

 

I. Încadrarea personalului didactic 2020 - 2021 

 

LOCAȚIE  TITULARI SUPLINITORI ASOCIAȚI TOTAL 

URBAN 47 8 3             58 

RURAL 18 10 7    35 

JUDET 65 18 10  93 
 

II. Inspecţia Şcolară 

a. Inspecțiile de specialitate efectuate în cadrul inspecțiilor generale:                                           

Inspecția Școlară Generală  

Numărul unităților de 

învățământ controlate 

Scopul controlului Cadre didactice 

inspectate 

Calificative obținute 

8 Inspecția Școlară Generală 12 12 FB 
 

b. Inspecțiile de monitorizare conform graficului propriu: 

Inspecțiile de specialitate 

Număr inspecții 

realizate 

Numărul cadrelor didactice 

inspectate 

Rezultatul inspecțiilor 

7 7 7 FB 
 

c. Inspecțiile speciale/curente pentru obținerea gradelor didactice: 

Total inspecții Total 

inspcții 

Gradul I 

Total inspecții 

Gradul II 

Definitivat Inspecții speciale 

Grad I Grad II 

16 8 8 0 2 2 

 

d. Controale tematice efectuate conform graficului unic de control al ISJ:6 

Aspectele analizate au fost aplicarea noului curriculum privind corelarea competențelor cu 

activitățile de învățare; modul de realizare a evaluării elevilor; colaborarea cu Centrul 

Eparhial/Parohia și cu conducerea școlii; crearea suportului didactic pentru mediul online; 

e. Examene Naționale profesori 

EXAMENE 

NAȚIONALE 

PROFESORI 

NR. PROFESORI 

RELIGIE 

 

 

NOTE  

5 

 

 

NOTE ÎNTRE 5 – 

6.99 

 

NOTE ÎNTRE 7 

- 10 

Titularizare 8 1 3 4 

Definitivat 0 0 0 0 

 

III. Desfăşurarea activităţilor metodice 

Nr. metodiști - 6 

Nr. membri Consiliul Consultativ - 9  

a. Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie din județul Brăila - a avut loc on-line - 22 

septembrie 2020, Sediul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte 

Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun. Au fost prezentate: Diagnoza procesului educațional la disciplina 

Religie pentru anul şcolar 2019 – 2020; Priorități ale educației pentru anul 2020 – 2021; Cadrul 
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normativ privind organizarea procesului de ănvățământ 2020 – 2021; Programe de formare și 

activitățile metodice.  

b. Cercurile Pedagogice 

1 SEM I TEME 

1. Organizarea și desfășurarea lecției de religie on-line  

2. Instrumente și aplicații digitale ca suport în activitatea didactică 

on-line  

3. Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare online 

4. Prezentarea volumului -  ,,Rugăciune, Comuniune, 

Filantropie” 

30 oct.- 

6 - 13 

nov 

2020 

Ora 

15:30 

 

 

 

Profesori 

Școli 

Generale şi 

Licee din 

Protoieriile 

Brăila 

Făurei 

Însurăței  

 

ON-LINE 

2 SEM II TEME 

1. ,,Modalități prin care copiii de pretutindeni mărturisesc credința 

ortodoxă în contextual actual” (Parteneriatele și proiectele 

educaționale). 

2. Strategii practice de gestionare eficientă a procesului de predare 

on line: cărticica digitală. 

3. Recenzia volumului:,,Homo religiosus și simulacrele realității”, 

Nicu Gavriluță și Vasile Bănescu 

 

 

19 

martie 

2021 

Ora 

15:30 

 

c. Cursuri de Formare - 65 de profesori de religie s-au format la diverse programe de 

perfecționare: 

1. Programul Curriculum Relevant Educație deschisă pentru toți - CRED, Furnizor: CCD 

Buzău/Brăila – 42 participanți, Perioada 03.10-12.12.2020 și 25.02 – 06.03.2021; 

2. Curs ,,Educația on-line – modalități de aplicare a curriculumului pentru învățământul, 

liceal”, Furnizor: CCD Brăila – 22 participanți, Perioada 24.09-03.11.2020; 

3. Management și leadership în educație, Furnizor: Asociația Societatea Națională Spiru Haret 

pentru Educație, Știință și Cultură – 1 participant, Perioada 07.03 – 14.11.2020; 

d. Realizarea materialelor didactice pentru Platforma națională educațională de specialitate 

on line, a profesorilor de religie din țară: http://red-religie.ro- 6 cadre didactice din județ . 

IV. Activități Extracurriculare 

a. Concursul online de eseuri prilejuit de Sărbătoarea Sfântului ,,Ierarh Nicolae”- 06.12.2021 

,,Demnitatea – atribut al tânărului creștin, apostol  și misionar în timp de pandemie, în școală, în 

familie și în societate” s-a organizat în unitățile școlare din municipiul Brăila, în cinstea Sfântului 

Ierarh Nicolae - 100 elevi participanți. 

b. Simpozionul  Național ,,Teologia în contemporaneitate”: 

- sem I: Rugăciune. Educație. Filantropie. Contribuția Seminariștilor în timp de pandemie ” 

desfăşurat în data de 26 noiembrie 2020, la Seminarul Teologic  ,,Sf. Ap. Andrei”; Participanti 6 elevi 

brăileni; 

- Sem II: Simpozionul interliceal  ,,Misiunea Sfinților români în lume, după modelul Sfinților 

Trei Ierarhi” – inițiat de Seminarul Sf. Ap. Andrei – Galați, pe data de 28.01.2021, a găzduit 6 liceeni 

brăileni, care au prezentat eseuri entuziaste despre mărturisirea credinței în trecut și astăzi. 

c. Concursul de icoane - Duminica Ortodoxiei, 21 martie 2021 -  ediția a XXI-a. 93 de elevi au 

primit Diploma Icoana – Frumusețe a ortodoxiei și premii din partea Centrului Eparhial. 45 elevi de 

http://red-religie.ro-/
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la Liceul de Artă ,,Hariclea Darclee” și Școlile Gimnaziale din Brăila și-au prezentat lucrările 

iconografice în cadrul expoziției organizate la Catedrala Arhiepiscopală. 

d. Pelerinaje și Procesiuni: 

- Evenimentul de la Praznicul Înălţării Domnului - Ziua Eroilor, 10 iunie 2021 s-a derulat în 

conformitate cu adresa Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Nr. 2026/02.06.2021 și a găzduit 250 de elevi 

împreună cu părinții și profesorii lor. 

- Pelerinajul de la Buciumeni, 21 iunie 2021 - ediției a XXVI – a găzduit la Sf. Liturghie 105 

tineri liceeni. La final, au fost premiate grupurile catehetice implicate în activitățile și concursurile 

derulate sub egida anului omagial. 

V.2.13 Disciplina CONSILIERE 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

Categoria Nivel 

prescolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

TOTAL 

Cadre didactice cu functia de 

diriginte/educator 

364 583 513 323 1783 

 

Activitatea de îndrumare, evaluare desfășurată de cadrele didactice metodiste 

Nr. cadre didactice metodiste Nr. inspecții efectuate în sem. II în cadrul inspectiilor 

generale 

12/ numite prin Decizia ISJ nr. 992/29.09.2020  • Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu -4 (efectuate 

de inspec torul șc) 

• Școala Gimnazială Siliștea -4 (efectuate de 

inspectorul șc) 

• Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”- 16 

• Liceul Pedagogic ”D.P. Perpessicius”-21 

                                       Total 45 

 

Puncte tari 

 în activitatea desfășurată de cadrele didactice 

metodiste în sem. II 

Puncte slabe 

 în activitatea desfășurată de cadrele didactice 

metodiste în sem. II 

- Exigență, rigoare în evaluarea lecțiilor 

asistate 

- Unii metodiști n-au fost disponibili (datorita 

orarului) pentru a efectua inspectii 

- Niciun metodist nu este disponibil pentru 

deplasare în scopul efectuării de inspecții în județ 

 

MĂSURI pentru îmbunătățirea activității în sem. I al anului scolar următor 

Acțiuni propuse Responsabilități Termen Mijloace de verificare 

-ședințe de lucru 

-selecție de profesori 

metodiști doar pentru această 

disciplină  

-inspector  

-profesorii metodiști 

Noiembrie 

2021  

-raport scris la 

inspecțiile de 

specialitate 
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Decizie ISJ 

 

Formarea cadrelor didactice prin cercuri metodico- științifice organizate la nivel județean 

Nr. cercuri 

metodice 

organizate la 

nivel județean 

Denumirea activităților desfășurate în cadrul cercurilor 

metodice 

Nr. estimativ de 

participanti 

2  Sem al II-lea 

Tema 1. Managementul clasei de elevi, Strategii si tehnici 

de invatare eficienta la puberi si adolescenti,  propunător 

prof. gr did II, Nicolae Mihaela Scoala Gimnaziala Siliştea 

Tema 2. Portretul adolescentului modern, prof. gr did II 

Enache Valentina Liceul de Arte “Hariclea Darclee” Braila 

 

84 

 

 

 

Puncte tari 

 identificate în organizarea şi desfăşurarea 

activităților metodico-științifice derulate  în 

sem. II 

Puncte slabe 

 identificate în organizarea şi desfăşurarea 

activităților metodico-științifice derulate  în sem. 

II 

-teme de dezbatere de actualitate, interesante 

-activități bine pregătite atât metodic, cât și 

științific 

-exemple/ modele de activități de învățare 

-recomandări bibliografice de actualitate   

- lipsa interesului cadrelor didactice din școli 

pentru a susține lecții în cadrul activităților de 

Cerc. 

 

 

 

MĂSURI pentru îmbunătățirea activității  

Acțiuni propuse Responsabilități Termen Mijloace de 

verificare 

-motivarea cadrelor didacrtice 

pentru a sustine lectii interactive 

cu colegi asistenți 

Identificarea și aplicarea 

strategiilor moderne în demersul 

didactic 

-mijloace atractive (material 

didactic diversificat, modern) 

-mijloace media, platforme 

media etc. 

- inspectorul de 

specialitate 

-responsabilii 

cercurilor metodice 

Noiembrie 2021 -participarea la 

activități 

 

Monitorizarea RED 

Nr crt. 

1.  

Nr total de resurse 

educationale deschise 

publicate in Sem al II-lea  

10 

Autori prof: 

Cimpoae Florentin, Gălățanu Dragoș, Dumitru Gabriela, 

Coteț Doina, Iordache Mirela, Jugănaru Iulian, Novac 

Anicuta, Turcu Lidia, Urse Florena, Casanaltă Simina. 
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2.  Auxiliar didactic pentru 

disciplina Consiliere si 

orientare cls aVII-a si aVIII-

a 

Autori prof:  

Aichel Alberto, Bolovan Cici-Mihaela, Ciupală Corina 

Florentina, Drâmbei Rita, Gurei Doina Luminița, 

Huțuleac Mihaela, Lascu Marioara-Violeta, Marin Elena, 

Măciucă Petrica-Violeta, Mihalea Steluța, Moglan 

Ramona, Pencu Anamaria, Surdu Raluca Lăcrămioara, 

Troia Georgiana-Doinița, Țarălungă Florentina, Vargă 

Vasilica, Vasile Adrian,  Zaharia Georgeta,  Zgardan 

Monica 

 

Concursuri/ Olimpiade 

Suspendate conform Ordin MEN 5924/nov 2020 

Puncte tari: 

- Colaborare cu Poliția, ISU, Jandarmeria și alte instituții cu rol în asigurarea siguranței școlare 

pentru punerea în practica a Planului Național de Acțiuni Comune. 

- Colaborare si consiliere cu profesorii responsabili cu activitatile educative  din retea 

- Consiliere cadre didactice despre elaborarea si avizarea materialelor de tip RED  

- Participare le întâlniri de lucru cu instituțiile care oferă educație non-formală (DGASPC, Agenția 

ANTIDROG, alte fundații și ONG-uri 

- Monitorizarea  profesorilor metodiști 

- Colaborare in cadrul unor echipe de lucru la nivelul institutiei. 

- Consiliere elevi si intalniri lunare cu Consiliul elevilor 

- Puncte slabe: 

- Întâlniri de lucru și activități educative limitate de contexul pandemic, 

- Insuficiente resurse pentru perfectionarea cadrelor didactice pentru a folosi în activitățile platfome 

educaționale cu Resurse educaționale la nivel national și international. 

 

V.2.14 Disciplina ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

1. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

Categoria de cadre 

didactice 

Titulari  Suplinitori 

calificați 

Suplinitori 

necalificați 

Pensionari Asociați TOTAL 

Profesori consilieri 

școlari/CJRAE 

27 0 0 0 0 27 

Profesori 

logopezi/CJRAE 

16 1 0 0 0 17 

Profesori logopezi/CSEI 4 0 0 0 0 4 

Profesori 

psihopedagogi/CSEI 

29 1 0 0 0 30 

Profesori itineranti si de 

sprijin/CSEI 

23 4 0 0 0 27 

Invatatori itinerant se de 

sprijin/CSEI 

15 0 0 1 0 16 
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Cadre didactice de alte 

specialitati incadrati in 

CSEI si Structura 

Tichilesti 

15 0 0 2 0 17 

Kinetoterapie  1 1 0 1 0 3 

Total  130 7 0 4 0 141 

 

2. Activitatea de îndrumare, evaluare desfășurată de cadrele didactice metodiste 

Nr. cadre didactice 

metodiste 

Nr. inspecții efectuate în sem. II 

6 /numiți prin Decizia ISJ 

nr. 992/29.09.2020 
• inspecții de specialitate pentru obținerea definitivării în 

învățământ: 4 

• inspecții de specialitate pentru obținerea gadului didactic II:12 

• inspecții de specialitate pentru obținerea gadului didactic I:16 

• inspecții școlare generale: 4 unitati de invatamant -7 

• inspectii pentru grade didactice amânate -3 

• Total 42 

 

Puncte tari: 

 în activitatea desfășurată de cadrele didactice 

metodiste în sem. II 

Puncte slabe: 

în activitatea desfășurată de cadrele didactice 

metodiste în sem. II 

- Promptitudine în rezolvarea sarcinilor; 

- Exigență, rigoare în evaluarea lecțiilor asistate 

- Recomandări în raportul scris cu unele 

observații ce impun adaptarea activitatii la 

nivelul exigentelor sistemului. 

 

MĂSURI pentru îmbunătățirea activității în sem. I al anului scolar următor 

 

Acțiuni propuse Responsabilități Termen Mijloace de verificare 

-ședințe de lucru -inspector  

-profesorii metodiști 

Noiembrie 2021  -raport scris la inspecțiile de 

specialitate 

 

3. Formarea cadrelor didactice prin cercuri metodico- științifice organizate la nivel județean 

Nr. cercuri 

metodice 

organizate la 

nivel județean 

Denumirea activităților desfășurate în cadrul cercurilor 

metodice 

Nr. estimativ de 

participanți la 

fiecare activitate 

metodică 

5 Tema: "Principii de rezolvare a conflictelor. Frecvența 

comportamentelor de tip bullying la adolescenți"  

Teme: "Balbismul – studiu de caz" , ”Resurse materiale 

și virtuale în demersul logopedic – terapia on-line” 

Tema: „Resurse educaționale pentru participarea la 

situații de comunicare și relaționare a elevilor cu 

dizabilități intelectuale din învățământul special”   

Tema: „Măsuri de sprijin pentru promovarea educației 

incluzive formulate de către managerul de caz servicii 

psihoeducaționale” 

 

23 

17 

 

34 

 

37 

 

33 
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Tema: „Încheierea situațiilor școlare pe semestrul I la 

elevii ”amânați” la disciplinele Limba și literatura 

română și Limba engleză conform ROFUIP în vigoare” 

 

 

Puncte tari: 

identificate în organizarea şi desfăşurarea 

activităților metodico-științifice derulate în 

sem. II 

Puncte slabe: 

identificate în organizarea şi desfăşurarea 

activităților metodico-științifice derulate în sem. 

II 

-teme de dezbatere de actualitate, interesante 

-activități bine pregătite atât metodic, cât și 

științific 

-exemple/ modele de activități de învățare 

-recomandări bibliografice de actualitate   

-prezența relative redusă la activități, datorată 

programului încarcat al cadrelor didactice/ lipsei 

de interes și implicare a unor cadre didactice. 

 

MĂSURI pentru îmbunătățirea activității  

Acțiuni propuse Responsabilități Termen Mijloace de 

verificare 

-Identificarea și aplicarea 

strategiilor moderne în demersul 

didactic 

-mijloace atractive (material 

didactic, 

- mijloace media, platforme 

media etc.) utilizate la 

disciplinele de specialitate 

pentru eficientizarea formării de 

competențe specifice și 

motivarea elevilor pentru 

implicarea în activități de 

invatare 

-inspectorul de 

specialitate 

-responsabilii 

cercurilor metodice 

Noiembrie 2021 -participarea la 

activități 

 

4. Inspecția Școlară 

Tipul 

inspecţiei 

Nr. inspecţii 

planificate la 

inceput de 

semestru 

Nr. inspecţii 

efectuate 

Puncte tari/ 

Exemple de 

bune practici 

Puncte slabe Recomandări 

De 

specialitate 

pentru 

obţinerea 

gradelor 

didactice 

SEM. I si II 

- Definitivat -4 

- Grad didactic 

II-12 

- Grad didactic 

I-19 

- De specialitate 

in cadrul 

inspectiilor 

Definitivat -4 

Grad didactic II-

12 

Grad didactic I-

16 

3 au fost 

amânate(2 

motive 

personale si 1 

-preocupare 

pentru 

valorificarea 

potențialului 

intelctual al 

elevilor 

-tratarea 

individualizat

Acces 

restrans la 

RED si 

platforme 

educationale 

on-line 

-utilizarea de 

strategii 

didactice 

-cunoașterea 

și respectarea 

programelor 

școlare în 

vigoare si a 

legislatiei 

specifice 

invatamantul

ui special 
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scolare 

generale-8 

 

 

 

 

 

probleme 

medicale) 

De specialitate 

in cadrul 

inspectiilor 

scolare 

generale-8 

(1 nu s-a 

efectuat din 

motive 

medicale) 

ă a fiecărui 

elev 

-redactare de 

materiale 

didactice 

adecvate 

lectiilor 

-creare de 

materiale de 

tip RED 

 

 

preponderent 

tradiționale, 

expozitive 

-număr redus 

de  activități 

de învățare  

necesare 

formării 

competențel

or de operare 

TIC 

-lipsa unor 

baze de date 

cu lucrările 

elevilor 

-activitatea 

on-line nu a 

permis 

efectuarea 

inspecțiilor 

planificate 

pentru 

semestrul al 

II-lea 

-

diversificarea 

strategiilor 

didactice, a 

mijloacelor 

didactice, în 

vederea 

accesibilizării 

conținuturilor

, formării de 

competențe 

specifice 

conform 

cerințelor 

curriculare 

-implicarea 

mai activă în 

viața 

comunității 

Tematice: 

 

Monitorizare

a activității 

de proiectare 

didactică la 

disciplinele 

specifice 

Monitorizare  

și 

implementar

e  

a curriculum 

–ului la 

gimnaziu, 

Control 

tematic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem.I-îi: 2 

 

Sem al II-lea: 4 

foarte bună 

colaborare cu 

directorii 

școlilor 

arondate, cu 

personalul 

didactic și 

auxiliar, cu 

reprezentanții 

comunității 

locale din 

Școlile 

arondate: 

Școala 

Gimnazială  

Vasile 

Bancila 

Scortaru 

Nou, Scoala 

-apariția 

pandemiei cu 

noul 

coronavirus 

șu a permis 

deplasarea în 

teritoriu 

pentru 

observare 

directă și 

concluzii ale 

inspecțiilor 

efectuate; 

-tematica 

inspecțiilor 

în teritoriu s-

a axat 

preponderent 

pe asigurarea 

-

diversificarea 

și adaptarea 

strategiilor 

didactice/ a 

mijloacelor 

didactice, în 

vederea 

realizării unui 

proces 

instructiv-

educativ cât 

mai eficient 

prin educația 

online 
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Monitorizarea RED 

Nr crt. 

3.  

Nr total de resurse 

educationale deschise 

publicate in Sem al II-lea  

23 

Autori prof: 

Enisor Liliana, Lascu Marioara Violeta, Ciuperca Larisa, 

Budur Carmen, Hutuleac Mihaela, Maciuca Violeta, 

Lupu Luminita, Bratu simona, Plopeanu Floricica, 

Iconaru Verginica Violeta, Rusu Giorgiana, Moglan 

Ramona, Satala Teodora Gabriela, Neagu Liliana, Musat 

Steliana Vasilica, Carbunaru Sandica, Hornea 

Florentina, Bacanu Mioara, Bursuc Rodica, Bulieris 

Loredana. 

Gimnaziala 

Anton Pann, 

CSEI, 

Colegiul 

Tehnic C. D 

Nenitescu 

si Palatul 

Copiilor 

eficientă, 

răspuns 

prompt la 

solicitări 

siguranței 

sanitare a 

elevilor și 

personalului 

didactic;  

-

comunicarea 

online a avut 

unele 

distorsiuni 

In cadrul 

inspecţiilor 

generale 

Sem. II 

Invatamant de 

sprijin-4 

Consiliere si 

asistenta 

psihopedagogic

a-4 

Realizate: 

Invatamant de 

sprijin-4 

Consiliere si 

asistenta 

psihopedagogic

a-3 

-lecții dense, 

atractive; 

-proiectarea 

didactică 

respectă 

programele 

școlare în 

vigoare; 

-activitățile 

de învățare 

sunt diverse, 

atractive, 

motivante, 

conduc către 

formarea de 

competențe 

specifice  

-implicarea 

modestă în 

activități/ 

proiecte si 

parteneriate; 

-lipsa bazei 

de date cu 

elevii cu 

CES 

-activitatea 

on-line nu a 

permis 

efectuarea 

unor 

activitati 

extrascolare 

care ar fi 

permis 

dezvoltarea 

unoe abilitati 

de viata 

- promovarea 

activităților 

cu copiii cu 

CES 

-implicarea 

mai activă în 

viața  

comunității. 
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    Monitorizarea formării cadrelor didactice prin CCD Brăila  

Nr. 

crt. 

Denumire curs de formare Cine organizează cursul Nr. cadre didactice  

1. Profesor evaluator in Corpul national al 

profesorilor evaluatori 

Ministerul educatiei 3 

2. Educația online CCD Braila 25 

3. Mediatori scolari Edu 10+ 40 

 

5. Concursuri / Olimpiade 

Suspendate conform Ordin MEN 5924/nov 2020 

Puncte tari: 

-Creare baza de date cu elevii cu CES la nivel de judeţ, de tip google docs –sunt înregistraţi 1205 

elevi începând cu nivelul preşcolar şi până la nivel postliceal 

-Creare baza de date cu elevii cu învăţământ la domiciliu, s-au analizat şi aprobat 82 Planuri 

educaţionale individualizate pentru școlile din municipiu și județ. 

-S-a întocmit referat pentru obţinerea / repartizarea de locuri speciale pentru elevii cu CES pentru 

nivel liceal şi profesional 

-S-a elaborat procedura specială nr. 46/11.06.2021 pentru admiterea şi repartizarea elevilor cu CES 

de nivel profesional pentru locurile speciale pentru elevii cu CES 

-Realizarea bazei de date şi repartizarea elevilor cu CES de nivel profesional pentru locurile speciale 

în sedinţă publică în data de 20.07.2021. 

-Înființarea a două noi Cabinete de consiliere și asistență psihopedagogică în județ în cadrul școlilor: 

Dudești (arondate școlile - Zăvoaia, Ciocile, și Roșiori) și Cireșu (arondate școlile - Ulmu și Bordei 

Verde). 

-Participare la sedinte, workshopuri și alte manifestari profesionale la invitatia unor institutii 

colaboratoare (Penitenciarul Brăila, Penitenciarul Tichilești, Universitatea Brașov, Universitatea 

Babeș-Boliay Cluj-Napoca, Universitatea București, Asociația Proacta Edu) 

-Colaborare in cadrul unor echipe de lucru la nivelul institutiei. 

Puncte slabe: 

-Datorită stării de urgență/ alertă unele activitati au fost amânate. 

- Activitățile de conciliere sunt mai eficiente dacă sunte desfășurate față în față.  

 

V.2.15 Disciplina ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

 

I. Date statistice  resurse umane – încadrare 

Statut Nr. personal 

didactic 

Din care 

Studii medii Studii superioare 

Titulari 385 10 375 

Suplinitori calificaţi 103 37 66 

Suplinitori necalificaţi 4 3 1 

Pensionari 8 3 5 

Total personal didactic 500 
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Reţea unităţi de învăţământ preşcolar 

Număr total 

grădiniţe 

Cu personalitatejuridică Fără personalitate juridică 

138 
În mediul urban În mediul rural În mediul urban În mediul rural 

15 0 30 89 

Copii cuprinşi în grădiniţe 

Nr. 

total 

copii 

Mediul urban Mediul rural 

7443 4655 2788 

 

Nr. copii/ gr. cu 

program normal 

Nr. copii/ gr.cu 

program prelungit 

Nr. copii/ gr. cu 

program săptămânal 

Nr. copii/ gr. cu program 

normal 

1692 2909 54 2788 

 

Statistica privind Inspecţia Şcolară  

TOTA

L 

Nr. inspecţii realizate în specialitate  

Insp. 

genera

lă 

Temati

că 

Inspecţii 

curente 

Inspecție  

specială 

Tematică în 

specialitate 
Calitate   

   206 inspect

or 

metodi

şti 

inspect

or 

metodi

şti 

inspect

or 

metodi

şti 

inspect

or 

metodi

şti 

4 5 

21 58 55 12 4 0 0 0 

 

Inspecţii tematice şi inspecţii generale 

Nr. 

crt. 

Tipul de inspecţie Nr. 

inspecţii 

Nr. 

grădiniţe cu 

PJ 

Nr. grădiniţe 

structuri 

Nr. cadre didactice inspectate 

Grădiniţe cu 

PJ 

Grădiniţe 

structuri 

1 Inspecţie generală 25 - 8 - 25 

2 Inspecţie tematică 5 14 12 - - 

 TOTAL 30 14 20 - 25 

II. 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 2020 – 2021 au avut în vedere specificul modalităților de 

desfășurare a activității didactice adaptate la contextul pandemic și modificările intervenite pe 

parcursul anului școlar. 

Sem I: „Modalități de aplicare a Curriculumului pentru educație timpurie în contextul actual” 

– practici educaționale privind organizarea activităților didactice online, exemple de platforme 

educaționale și aplicații care facilitează  realizarea de resurse educaționale online. 

Sem II: ”Practici educaţionale din perspectiva abordării globale a dezvoltării copiilor 

preşcolari” - constatarea efectelor învățării online - prezentare sintetică cu ilustrarea domeniilor de 

dezvoltare – dimensiunilor dezvoltării – comportamentelor cel mai frecvent înregistrate care nu au 
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putut fi formate în învățarea online; modalități de organizare și desfășurare a activităților didactice 

având în vedere și comportamentele care necesită remediere . 

Activităţile metodice s-au desfăşurat în mediul online, prin intermediul aplicației Google Meet, 

participarea cadrelor didactice fiind în proporție de 80%. 

Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare 

Personalul didactic din învăţământul preşcolar din judeţul Brăila au participat la următoarele cursuri 

de formare organizate de Casa Corpului Didactic Brăila: ”Pregătirea cadrelor didactice încadrate cu 

statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor 

vacante” – 24 ore, 43 participanți; ”Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național 

de definitivare în învățământ” - 24 de ore, 30 participanți; ” Educația online” – 24 ore, 104 

participanți. 

Sesiuni de informare organizate în cadrul Programului Național ”Fiecare Copil Merită o Poveste” de 

Ministerul Educației, Asociația OvidiuRo, ISJ Brăila, 109 participanți. 

III. 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. 

•Programul ”Fiecare copil merită o poveste” – inițiator OvidiuRo, 500 cadre didactice, 2778 copii 

din mediul rural; 

•Proiectul educațional regional PEPG – Practici Educaționale Progresive în Grădiniță – inițiator 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila, 167 cadre didactice, 1013 copii preșcolari; 

•Proiectul „E.T.I.C – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate”, proiect cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, 57 cadre didactice; 

•Simpozionul Județean „Practici Educaționale Progresive în Educația Timpurie” , organizat de 

Asociația EGIDA în colaborare cu ISJ Brăila, Casa Corpului Didactic Brăila, 98 cadre didactice. 

 

V.2.16 Disciplina ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

 

În învăţământul primar au fost încadrate 613 cadre didactice, din care 536 titulari şi 62 suplinitori 

calificaţi. Activitatea a fost monitorizată şi evaluată prin forme diverse de inspecţie şcolară, inclusive 

prin asistenţe la ore şi inspecţii online. Formare continuă a cadrelor didactice a fost permanentă, atât 

la nivelul comisiilor metodice/ cercurilor pedagogice, cât şi la nivelul programelor de formare oferite. 

A fost valorificată experienţa la clase la activităţile metodice desfăşurate în cadrul cercurilor 

pedagogice, seminariilor, simpozioanelor organizate, cât şi în activităţile programate prin parteneriate 

şi proiecte educaţionale. 

ASPECTE POZITIVE DESPRINSE ÎN URMA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE  

• 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; 

• activităţi metodice cu tematică diversă, actuală la cercurile pedagogice; 

• preocupare pentru dezvoltarea personală și profesională; 

• organizarea programelor de recuperare/ dezvoltare pentru elevi, pe baza unor programe 
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monitorizate de conducerile şcolilor; 

• organizarea unor activităţi de consiliere şi pregătire a elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în 

străinătate; 

• utilizarea platformelor online de învăţare; identificarea şi utilizarea resurselor educaţionale 

online; 

• crearea de resurse educaţionale online şi postarea lor pe site ISJ Brăila. 

ASPECTE CARE NECESITĂ ÎMBUNĂTĂŢIRE 

• creşterea numărului de elevi cu cerinţe educative speciale integraţi în şcolile de masă şi 

insuficienta pregătire a învăţătorilor debutanţi de a lucra cu aceşti elevi; 

• incapacitatea elevului de a converti cunoştinţele teoretice în competenţe şi abilităţi; 

• slaba implicare în realizarea corectă şi eficientă a unor parcursuri de învăţare diferenţiată şi 

individualizată ; 

• lipsa competenţelor IT ale unor învăţători în utilizarea softurilor educaţionale şi platformelor 

e_learning; 

• Identificarea unor modalităţi eficiente de lucru pentru elevii care au acces restricţionat la internet 

şi tablete/ computer. 

 

VI. RESURSE UMANE MANAGERIALE  

 

VI.1. Managementul unităților școlare din județul Brăila a fost asigurat de 105 directori și 37 directori 

adjuncți, astfel: 

A. Resurse materiale - unităţi de învăţământ la 01.09.2020 

a. învăţământ de stat 

Nivel de 

învăţământ 

Preşcolar  Gimnazial  Liceal  Profesional 

urban rural urban rural urban rural urban rural 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

14 0 23 39 20 1 0 1 

 

b. învăţământ particular 

Nivel de 

învăţământ 

Preşcolar /Primar Gimnazial  Liceal  Postliceal  

urban rural urban rural urban rural urban rural 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

2 0 1 0 0 0 2 0 

c. activități extrașcolare 

- Palatul Copiilor Brăila 

- CJRAE Brăila 

B. Resurse umane- Directori şi directori adjuncţi 01.09.2020 

a. învăţământ de stat 

Nivel de 

învăţământ 

 

Total 

Preşcolar  Gimnazial  Liceal  Profesional 

urban rural urban rural urban rural urban rural 

c d c d c d c d c d c d c d c d 

Nr. directori 98 14 - - - 20 2 36 4 16 4 1 - - - 1 - 
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Nr. directori 

adjuncţi 

37 - - - - 8 1 5 5 9 8 - 1 - - - - 

 

b.învăţământ particular 

Nivel de 

învăţământ 

Preşcolar/Primar  Gimnazial  Liceal  Postliceal  

urban rural urban rural urban rural urban rural 

c d c d c d c d c d c d c d c d 

Nr. directori - 2 - - - 1 - - - - - - - 2 - - 

Nr. directori 

adjuncţi 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

c. activități extrașcolare 

- Palatul Copiilor Brăila – 1 director numit prin concurs 

- CJRAE Brăila- 1 director numit prin concurs 

- CSEI Brăila - 1 director numit prin concurs 

Notă: 

c- director/director adjunct numit prin concurs 

d- director/director adjunct numit prin delegaţie 

d. Detașarea în interesul învățământului în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat pentru 

anul școlar 2020-2021 

 Numirea prin detaşare în interesul învăţământului pe funcții de conducere în unitățile de învăţământ 

preuniversitar de stat s-a realizat în etapa prevăzută de Metodologia- cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată 

prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare. În luna august 2020, Inspectoratul Școlar Județean Brăila a scos la concurs în vederea 

detașării în interesul învăţământului pe funcții de conducere în unitățile de învăţământ preuniversitar 

de stat pentru anul școlar 2020-2021 următoarele posturi: 

 

Nr. 

crt 

Denumirea unității de învățământ cu 

 personalitate juridică 

Funcția vacantă Candidați 

înscriși 

1.  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE 

ALECSANDRI"  BRĂILA 

DIRECTOR 

 

2 

2.  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHU 

DRAGOMIR"  BRĂILA 

DIRECTOR 

 

3 

3.  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHU 

DRAGOMIR"  BRĂILA 

DIRECTOR ADJUNCT 3 

4.  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI 

VITEAZUL"  BRĂILA 

DIRECTOR 

 

1 

5.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERTEȘTII DE 

JOS 

DIRECTOR ADJUNCT 0 

6.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORDEI VERDE DIRECTOR 1 

7.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUDEȘTI DIRECTOR ADJUNCT 1 

8.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GALBENU DIRECTOR ADJUNCT 1 

9.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI DIRECTOR 1 
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10.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUȚA DIRECTOR ADJUNCT 1 

11.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ SILIȘTEA DIRECTOR  0 

12.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AL.VECHIU” 

ZĂVOAIA 

DIRECTOR 1 

13.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AL.VECHIU” 

ZĂVOAIA 

DIRECTOR ADJUNCT 0 

14.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIZIRU DIRECTOR 2 

15.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIZIRU DIRECTOR ADJUNCT 1 

16.  
LICEUL TEORETIC ”CONSTANTIN 

ANGELESCU” IANCA 

DIRECTOR ADJUNCT 1 

17.  
LICEUL TEORETIC "GEORGE VÂLSAN" 

FĂUREI 

DIRECTOR ADJUNCT 2 

18.  
LICEUL TEHNOLOGIC "N. TITULESCU" 

ÎNSURĂŢEI 

DIRECTOR ADJUNCT 0 

19.  
LICEUL TEHNOLOGIC "M.BASARAB" 

MĂXINENI 

DIRECTOR ADJUNCT 1 

20.  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRĂILA DIRECTOR ADJUNCT 1 

21.  
COLEGIUL  NAȚIONAL " NICOLAE 

BĂLCESCU" BRĂILA 

DIRECTOR 1 

22.  
COLEGIUL  NAȚIONAL " NICOLAE 

BĂLCESCU" BRĂILA 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

1 

23.  
LICEUL TEHNOLOGIC "PANAIT ISTRATI" 

BRĂILA 

DIRECTOR ADJUNCT 1 

24.  
LICEUL TEHNOLOGIC "EDMOND 

NICOLAU" BRĂILA 

DIRECTOR 1 

25.  
LICEUL PEDAGOGIC "D.P.PERPESSICIUS" 

BRĂILA 

DIRECTOR 1 

26.  
LICEUL DE ARTE "HARICLEA DARCLEE" 

BRĂILA 

DIRECTOR 1 

 

Numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante de director / director adjunct 

din unitățile de învățământul preuniversitar din județul Brăila s-a realizat, conform procedurii I.S.J. 

Brăila nr. 64 - Procedura operațională privind selecția și numirea prin detașare în interesul 

învățământului, în funcțiile de director şi director adjunct din unităţi de învăţământ preuniversitar, an 

școlar 2020-2021. 

Detașarea în interesul învățământului în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 

școlar 2020-2021 – în urma încetării contractului de management educațional al directorilor și 

directorilor adjuncți care au promovat concursul din septembrie –decembrie 2016. 

- Numărul directorilor/directorilor adjuncți ale căror contracte educaționale au încetat de drept în 

luna ianuarie 2021: 
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Situația directorilor/directorilor adjuncți ale căror contracte de management încetează de drept în 

luna ianuarie 2021 

Nr.total directori/ directori 

adjuncți 

Nr.  

directori 

Nr. 

directori 

adjuncți 

Din care,  

Nr.total 

directori/  

directori 

adjuncți numiți 

în aceeași 

funcție prin 

detașare în 

interesul 

învățământului 

Nr. directori 

numiți în 

aceeași funcție 

prin detașare în 

interesul 

învățământului 

Nr. directori 

adjuncți numiți 

în aceeași 

funcție prin 

detașare în 

interesul 

învățământului 

80 68 12 78 67 11 

 

-  Situația unităților de învățământ la nivelul cărora nu a fost asigurată continuitatea 

managerială prin numirea prin detașare în interesul învățământului a acelorași persoane. 

Unitatea de învățământ 
Funcția  (director           

/ director adjunct) 
Justificare  / Motivul înlocuirii 

Liceul de Arte "Hariclea Darclee" 

Brăila 
Director adjunct Refuz acord continuare 

Grădinița cu Program Săptămânal 

nr.49 
Director Incapacitate temporară de muncă 

 

  e. Corpul național de experți în management educațional 

  Etapa a 17 a de selecție a candidaților la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea 

corpului național de experți în management educațional desfășurată în perioada 21 decembrie- 29 

ianuarie 2021, a avut următoarele rezultate, conform validării Consiliului de administrație al I.S.J. 

Brăila : 

- Număr locuri scoase la concurs – 40 

- Candidați înscriși on-line – 16 

- Dosare depuse – 11 din care 6 respinși la selecția online 

- Promovați – 4 

- Nepromovați – 1 

   f. Evaluarea anuală a directorilor/ directorilor adjuncți s-a realizat de către o comisie numită prin 

decizia inspectorului școlar general, care și-a desfășurat activitatea în conformitate cu Metodologia 

privind  evaluarea  anuală a  activității manageriale desfășurate de  directorii/directorii  adjuncți  din  

unitățile  de  învățământ  preuniversitar, aprobată  prin  Ordinul M.E.N.  nr.  3623/11.04.2017, cu 

respectarea Procedurii operaționale privind evaluarea directorilor/directorilor adjuncți în anul 2020-

2020. În perioada 10-21.09.2020 s-a realizat evaluarea portofoliilor depuse, iar rezultatul a fost 

consemnat în raportul justificativ. Calificativele acordate au fost aprobate în Consiliul de 

administrație al I.S.J. Brăila din 22.09.2020. Eliberarea adeverințelor cu calificativele și copia de pe 

fișa de auto(evaluare) s-a realizat în perioada 28-30.09.2020, conform calendarului I.S.J. Brăila. Au 

fost evaluați cu calificativul F. Bine, 103 directori și 43 directori adjuncți. 
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6.2. Activități de formare/perfecționare/ îndrumare a directorilor/directorilor adjuncți 

 Coordonarea cercurilor metodice ale directorilor 

Conform programului de perfecționare a directorilor unităților de învățământ s-au desfășurat cercurile 

metodice, organizate pe fiecare nivel de învățământ: învățământ preșcolar - Grădinița cu Program 

Săptămânal nr.8; învățământ liceal – Liceul Teoretic “Constantin Angelescu” Ianca; învățământ 

primar și gimnazial rural – Școala Gimnazială Surdila Greci; învățământ primar și gimnazial urban – 

Școala Gimnazială” Ecaterina Teodoroiu” Brăila, având ca temă în sem. I - “E-pregătirea unităților 

de învățământ pentru mediul educațional on-line. Măsuri de organizare și desfășurare a activității în 

condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2”, iar 

în sem. II - Webinar: Adservio - Platforma de management educațional și gestiunea școlarității. La 

toate cercurile metodice s-au desfășurat activități atractive, tip work-shop, cu abordarea multor 

aspecte practice. Activitățile organizate la cercurile metodice au constituit oportunități pentru 

diseminarea bunelor practici și de identificare de soluții practice, utile în activitatea curentă. 

Coordonarea și monitorizarea activității de perfecționare a directorilor 

Complexitatea funcției de director și director adjunct, a impus continuarea cursurilor de formare 

pentru directori și directori adjuncți, dar și cadre didactice. În perioada martie-iunie 2021, la Casa 

Corpului Didactic Brăila, au participat la cursul “Management educațional” 30 CPT, 70 de cadre 

didactice aspirante la  funcția de director, Curs  Predarea interactiv-creativă, arta profesiei didactice, 

30 CPT, 19 cursanți. 

 Coordonarea activității Consiliului consultativ Management instituțional 

  În anul școlar 2020-2021, Consiliul consultativ Management instituțional este format din 9 membri, 

reconfirmați în urma evaluării activității manageriale, conform Decizie I.S.J. Brăila 

nr.1007/14.10.2020. Activitatea consiliului consultativ s-a desfășurat în baza R.O.F. al Consiliului 

consultativ Management instituțional și Programului de activități pentru anul școlar 2020-2021. 

 

VII. PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR BRĂILA 

CAPITOLUL I - RESURSE 

Rețeaua școlară-domeniul extrașcolar 
 

UNITATEA NR. ELEVI NUMĂR GRUPE SITUAȚIE 

JURIDICĂ 

Palatul Copiilor Brăila 1860  171 Cu personalitate 

juridică 

Filiala Ianca 274 30 Fără personalitate 

juridică 

 

UNITATEA Nr. 

norme 

didactice 

Nr. 

cercuri 

Nr. cadre 

didactice 

Norme 

didactic 

auxiliar 

Nr. 

persoane 

nedidactice 

 

 Palatul 

Copiilor            
20 20 20 3 5 Palat Brăila 

Palatul 

Copiilor-           
3 3 3 -  Ianca 
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Structura 

Ianca 

RESURSA UMANĂ CUPRINSĂ LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE 

FURNIZEAZĂ ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE: 

Palatul Copiilor 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. 

 
UNITATEA Cadre 

Grad 

I 

Grad 

II 

Def Debutanți Fără 

grade 

Titulari 

cu 

norma 

de bază 

Suplinitor 

calificat 

Suplinitor 

necalificat 

Pensionari Asociați 

Palatul 

copiilor 

8 4 2 6  13 7    

Fil.Ianca 1 1  1 - 1 2 - - - 

Fil.Faurei - - - - - - - - - - 

RESURSE MATERIALE 

Infrastructură 

Palatul Copiilor Brăila, funcţionează în clădiri aflate in patrimoniul M.E.N,  

Filiala Ianca funcţionează într-o clădire aflate în patrimoniul Primăriei Ianca pentru care are 

contract de concesiune până în 2025 

Dotarea este suficientă şi funcţională pentru a asigura o bună organizare şi realizare a activităţilor 

extraşcolare propuse. 

RESURSE FINANCIARE 

1.Finanţare de la M.E.N 

 Se asigură cheltuielile pentru utilități, servicii, deplasarea copiilor în concursuri/festivaluri cuprinse 

in CAEN, materiale consumabile pentru funcționarea departamentelor secretariat/ contabilitate/ 

management și pentru intreținerea/igienizarea curentă a spațiilor. 

2.Finanțare extrabugetară prin inchirierea ocazională a unor terenuri de tenis de câmp  

Se asigură o parte din cheltuielile pentru organizarea concursurilor naționale, deplasarea copiilor în 

concursuri/festivaluri cuprinse in CAER, dotarea cu materiale a cercurilor.  

 PERFECȚIONARE/ INSPECȚII GRADE DIDACTICE 

Inscrieri grade didactice și inspecții curente /speciale 

UNITATEA NR. CADRE 

DIDACTICE 

GRAD DIDACTIC INSPECȚIE 

Palatul Copiilor 3 1 2 def  

  2 1 3  

Formare continuă/activitate metodică 

Cursuri formare 

UNITATEA NR. CADRE 

DIDACTICE 

TITLUL 

CURSULUI 

AVIZAT/ACREDITAT 

Palatul Copiilor 

Brăila 

8 Digital nation Acreditat 

Filiala Ianca    
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Alte forme de formare/perfecționare 

UNITATEA NR. CADRE 

DIDACTICE 

Simpozion / seminar / conferință Nivel 

Palatul Copiilor 

Brăila 

4 Simpozion, Seminar 

 

Național 

 

Activitate metodică 

Activități 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 

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE  

DE VARĂ IN AER LIBER  

CU FAMILIA-”DANUBIUS 

   

 

 REZULTATE / PERFORMANȚE OBȚINUTE CU COPIII 

 

Nr 

crt 

Nume participanti Concursul Rezultate Obs. 

1 Mircea Nina Brasov-live fest 2020 Trofeul 

festivalului 

On line 

2 Teodora Marcu,  

(slalom)  

Andrei Marinescu  

Andrei Marinescu 

Festivalulul National de schi 

"Serbarile zăpezii" din Staţiunea 

Muntele Baisorii, judetul Cluj 

1 menţiune-  

Locul III (slalom) 

locul l- sanie 

Participare 

directă 

3 Andrei Marinescu Concurs national de schi 

"Bucuriile zăpezii" de la Vatra 

Dornei din perioada 6-9 

februarie 2020. 

locul III Participare 

directă 

4  Vlad Lăpuşneanu, 

 Teodora Marcu, 

 Bianca Ionescu, 

 Alex Tataru  

Ioana Tataru 

Concursul naţional de schi 

"Trofeul Gerar" care s-a 

desfăşurat pe pârtiile de la Sugas 

Băi şi Valea Mare, judeţul 

Covasna. 

4 menţiuni,  

3 locuri I (slalom, 

slalom uriaş şi 

slalom paralel),  

Participare 

directă 

5 Mircea Nina  Festivalul internaţional -

Capitala muzicală -Viaţa la 

pozitiv 

Trofeul 

festivalului la 

categoria de 

vârsta 10-11 ani 

On line 

6 Munteanu Sara Maria Copilarăria-UN POEM, festival 

concurs 

I On line 

7 Gârbă Mihaela    Festivalul "FLOARE DE 

SALCÂM", categoria 5 - 10 ani  

LOCULUI I On line 
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8 Gârbă Gabriela Festivalul "FLOARE DE 

SALCÂM", categoria 5 - 10 ani  

LOCULUI I On line 

9 Munteanu Sara Maria Festival internaţional de 

interpretare-Danubius-

Cernavoda-Constanţa 

LOCULUI II On line 

 

PARTENERIATE ŞCOLARE 

Primăria Municipiului Brăila 

Cercetaşii României  

Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Brăila 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila 

Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei 

Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului 

Palatul Naţional al Copiilor 

Şcoli din municipiu şi judeţ cât și din țară 

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 de administraţie, responsabili 

comisii metodice, cadre didactice; 

- unitatea dispune 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  
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- 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; 

- 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 s-au 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. 
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VIII. FINANŢARE  

 

VIII.1. Investiţii, consolidări, reabilitări, reparaţii capitale, asigurare de utilităţi  

În anul şcolar 2020 -2021, Ministerului Educaţiei a repartizat Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila 

pentru obiectivul de investiții ,, Lucrări de reabilitare construcţii şi instalaţii clădire ISJ Brăila – corp 

1” suma de 260.000 lei  (pentru continuarea lucrărilor), pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare şi 

consolidare CCD – corp 2” suma de 150.000 lei  (pentru continuarea lucrărilor), precum  și suma de 

120.000 lei pentru dotări îndependente, din care 90.000 lei pentru I.S.J. și suma de 30.000 lei pentru 

Palatul Copiilor. 

Cu  finanţare din fonduri europene,  prin ,,Programul Operaţional  Regional  2014-2020” au intrat/ 

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, Școala 

Gimnazială Surdila-Găiseanca și Școala Gimnazială Jirlău, precum  și lucrări de reabilitare la 

Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Brăila, Grădinița cu program normal nr.18 Brăila, structură a 

Grădiniței cu program săptămânal nr. 49 Brăila, Școala Gimnazială ,,M. Eminescu” Brăila, Școala 

Gimnazială ,,M. Viteazul” Brăila și Grădinița cu program normal Cuza Vodă, structură  a Școlii 

Gimnaziale Salcia Tudor. 

 

VIII.2. Dotări  

Microbuze 

În anul şcolar 2020-2021, nici o unitate de învăţământ nu a primit microbuze sau autobuze şcolare.  

 

VIII.3. Burse 

Programul naţional „Acordare de burse”:    

În anul şcolar 2020 – 2021,  s-au acordat următoarele burse:   

Cu finanţare/decontare prin ISJ : 

• burse elevi străini ( moldoveni) = 19 beneficiari/ lunar, suma lunară/elev, fiind de 65 euro. 

• burse elevi  “ Merit Olimpic “ .  

Pentru anul şcolar 2020 – 2021, nu au fost organizate de către ME competiții naționale și 

internaționale, urmare asigurării condiţiilor de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2  

Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internațional, conform legislației în vigoare, este 

diferențiat în funcție de nivelul performanței realizate la olimpiadele internaționale, astfel: 

a) pentru locul I (medalia de aur sau premiul I), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic 

internațional reprezintă echivalentul salariului minim garantat pe economie la data acordării acesteia; 

b) pentru locul al II-lea (medalia de argint sau premiul al II-lea), cuantumul lunar al bursei de merit 

olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul minim garantat pe economie la data 

acordării acesteia; 

c) pentru locul al III-lea (medalia de bronz sau premiul al III-lea), cuantumul lunar al bursei de merit 

olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul minim garantat pe economie la data 

acordării acesteia. 

Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internațional se calculează anual, în funcție de valoarea 

salariului minim garantat pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului. 
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Cu finanţare/decontare prin consiliile locale :  

- se deconteaza burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social, burse performanţă . Prin 

HG 1.064/2020, Guvernul României a stabilit cuantumul minim al burselor la valoarea de 100 

de lei (aprobat şi asigurat din bugetul de stat), cuantum care poate fi majorat de autorităţile locale 

din bugetele proprii. 

 

VIII.4. Facilităţi 

Situaţia derulării programelor  guvernamentale/ naţionale în anul şcolar 2020 – 2021 

• MANUALE 

Programul naţional „Manuale şcolare”:  :    

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Brăila a încheiat contracte pentru anul şcolar 2020 – 2021 cu 20 edituri, conform O.M.E.N nr. 

3398/2018, valoarea contractată, până la acest moment fiind de 138.601,00 lei, astfel : 

 

NR. EDITURA 
MODALITATE DE ATRIBUIRE A 

CONTRACTULUI 

1 EDITURA CORVIN Incredintare directa 

2 EDITURA ARAMIS  Incredintare directa 

3 EDITURA CARMINIS Incredintare directa 

4 EDITURA UNISCAN+EXPRES PUBLISHING Incredintare directa 

5 EDITURA ECONOMICA DISTRIBUTIE Incredintare directa 

6 EDITURA CD PRESS Incredintare directa 

7 EDUCATION CENTRE Incredintare directa 

8 EDITURA HUMANITAS EDUCATIONAL Incredintare directa 

9 EDITURA PRIOR GRUP Incredintare directa 

10 EDITURA GIMNAZIUM Incredintare directa 

11 EDITURA LVS CREPUSCUL Incredintare directa 

12 EDITURA ARTKLETT Incredintare directa 

13 EDITURA ALL EDUCATIONAL Incredintare directa 

14 EDITURA MISTRAL INFO MEDIA Incredintare directa 

15 EDITURA CORINT  Incredintare directa 

16 EDITURA NICULESCU ABC Incredintare directa 

17 EDITURA PREMS LIBREXIM Incredintare directa 

18 EDITURA PETRION+RADICAL+SIGMA Incredintare directa 

19 EDITURA AKADEMOS ART Incredintare directa 

20 EDITURA NEDION Incredintare directa 

TOTAL EDITURI 

 

RECHIZITE ŞCOLARE  

Programul naţional „Rechizite şcolare” : 

Numărul efectiv de beneficiari de rechizite şcolare la nivelul judeţului Brăila, în anul şcolar 2020 – 

2021 este de 14.401 elevi, repartizat astfel : 
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Cr

t. 
TIP PACHETE 

Nr. 

pachete 

P.U. fără 

TVA 

Total fără 

TVA 
TVA 

Total cu 

TVA 

1 
Pachete clasa 

pregătitoare  
1.628 21,00 34.188,00 6.495,72 40.683,72 

2 Pachete clasa I 1.787 21,00 37.527,00 7.130,13 44.657,13 

3 Pachete clasele II-IV 4.455 21,00 93.555,00 
17.775,4

5 
111.330,45 

4 Pachete clasele V-VII 4.655 25,00 116.375,00 
22.111,2

5 
138.486,25 

5 Pachete clasa a VIII 1.876 25,09 47.068,84 8.943,08 56.011,92 

 TOTAL 14.401 X 328.713,84 
62.455,6

3 
391.169,47 

 

Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este cel înscris 

in oferta financiara, respectiv 328.713,84 lei la care se adaugă 62.455,63 lei TVA. 

• BANI DE LICEU 

Programul naţional „Bani de liceu”:  

Numărul mediu lunar de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2020 – 2021, a fost 

de 220  elevi , suma pe elev fiind de 250 lei/lunar în conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 

712/2018 de modificare a art.2 din  Hotărârea 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". 

Suma repartizată de ISJ Brăila, din bugetul ME şi decontată de unităţile de învăţământ, pe anul 2020, 

a fost de 547.988 lei. 

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 ME. 

• BURSA PROFESIONALĂ 

Programul naţional „Bursa profesională”:  

Numărul mediu lunar de beneficiari pentru anul  2020, la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 

2020 – 2021, a fost de 1.227 elevi, suma pe elev fiind de 200 lei/lunar în conformitate cu Hotărârea 

Guvernului nr. 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii 

care frecventeaza invatamantul profesional.  

Suma repartizată de ISJ Brăila, din bugetul ME şi decontată de unităţile de învăţământ, pe anul 2020, 

fiind de 2.454.291 lei. 

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 ME. 

• ASIGURAREA TRANSPORTULUI  ELEVILOR 

Programul naţional „Asigurarea Transportului Elevilor”:  

Numărul mediu lunar de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2020 – 2021, a fost 

de 1.796  elevi, suma repartizată de ISJ Brăila, din bugetul ME şi decontată de unităţile de învăţământ, 
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pe anul financiar 2020, fiind de 376.990 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, prin unităţile de 

învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament.  

Urmare apariției Legii 226/30.10.2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr. 1/2011, la articolul 84, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu 

următorul cuprins: 

(1^1) În vederea asigurării gratuității prevăzute la alin. (1), decontarea cheltuielilor se face de la 

bugetul de stat, prin transfer, către unitățile administrativ-teritoriale. 

(1^2) Gratuitatea este asigurată de către autoritățile administrației publice locale, prin subvenționarea 

operatorului de transport conform Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile 

administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

(1^3) Elevii au dreptul la decontarea cheltuielilor cu transportul de interes public desfășurat în alte 

condiții decât sub forma unui serviciu public. Decontarea se va realiza de către unitatea de învățământ. 

Urmare apariției Ordonanței de urgență nr. 50/16.06.2021 pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011, la articolul 84, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(13) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de 

transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, 

din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 

km." 

La articolul 84, după alineatul (13) se introduc șase noi alineate, alineatele (14)-(19), unde se 

reglementează modalitatea de decontare a transportului elevilor, incepând cu deta de 16.06.2021. 

• EURO 200 

Programul naţional „200 Euro”:  

Numărul efectiv de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2020- 2021, constând 

intr-un ajutor financiar (echivalentul a 200 euro), acordat în vederea stimulării achiziţionării de 

calculatoare, conform Legii 269/2004, a fost de 132 elevi, iar suma totală decontată de ISJ Brăila 

ridicându-se la 125.019  lei . 

 

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; 

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul 

preuniversitar 

Pentru anul şcolar 2020– 2021, 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", Școala Postliceală F.E.G. Education. 
          

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230762
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230762
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230762
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224006
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224006
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=326617173&d=2021-08-02#p-326617173
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45726992&d=2021-08-02#p-45726992
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=326617173&d=2021-08-02#p-326617173
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Judeţ Tip 

unita

te 

Mediul 

de 

reziden

ţă 

Denumire 

unitate 

Tip 

unitat

e 

(PJ/A

R) 

Localita

te 

Adresa Telefon Fax E-mail 

BRĂIL

A 

Masă URBA

N 

GRĂDINIŢA 

"FREE 

CHILDREN" 

PJ BRĂIL

A 

TINERETULU

I  30 

02396292

02 

02396292

02 

ffreechildren@yahoo.co

m 

BRĂIL

A 

Masă URBA

N 

ŞCOALA 

GIMNAZIAL

Ă "DR. 

LUCA" 

PJ BRĂIL

A 

POLONĂ  22 07704567

13 

02396626

11 

contact@scoaladoctorluc

a.ro 

BRĂIL

A 

Masă URBA

N 

ŞCOALA 

POSTLICEAL

Ă "F.E.G. 

EDUCATION

" 

PJ BRĂIL

A 

DIMITRIE 

BOLINTINEA
NU 16 

02396339

77 

02396339

77 

fegeducation2017@yaho

o.com 

BRĂIL

A 

Masă URBA

N 

ŞCOALA 

POSTLICEAL

Ă SANITARĂ 

"SĂNĂTATE 

ŞI 

TEMPERANŢ

Ă" 

PJ BRĂIL

A 

INDEPENDEN

ŢEI 238 

02396626

11 

02396626

11 

scoalasanitara@gmail.co

m 

BRĂIL

A 

Masă URBA

N 

ŞCOALA 

PRIMARĂ 

"SFÂNTA 

MARIA" 

PJ BRĂIL

A 

Golești 49 02396161

24 

02396161

24 

scprsfmaria@yahoo.de 

 

 

Situatia  unităților școlare particulare pentru anul școlar 2020-2021

 
 

Situație centralizată  a alternațivelor educaționale:  

Mediul de 

rezidență 

Unitatea de învățământ cu personalitate 

juridică/niveluri de înv. școlarizate 

Tipul de 

alternativă 

Nr. clase Nr. elevi 

URBAN Grădinița cu P P  nr. 37 Step-by-Step 1 23 

URBAN Grădinița nr. 37 (structura Grădinița cu PP 

nr.3) 

Waldorf 2 50 
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URBAN Școala Ecaterina Teodoroiu (Structura 

Grădinița  nr. 33) 

Step-by-Step 3 64 

URBAN Grădinița cu P P nr.39  Step-by-Step 8 185 

URBAN Grădinița cu P P nr.8 

(structura Grădinița nr. 40, Gradinița 30) 

Step-by-Step 4 81 

URBAN Grădinița cu P P  și cu P.N.nr. 11 Step-by-Step 6 117 

URBAN Grădinița cu P.P. nr. 7 Step-by-Step 1 20 

 Total  25 540 elevi 

    

Inspecţii / controale efectuate în unităţi de învăţământ particular 
 

Controale 

tematice 

Inspecţii 

generale 

Controale efectuate 

ca urmare a unor 

petiţii 

Alte controale/inspecţii în afara 

Graficului unic de control al ISJ 

Nr. 

şcoli  

Nr. 

controale 

Nr. 

şcoli  

Nr. 

inspecţii 

efectuate 

Nr. şcoli  Nr. 

controale 

Nr. şcoli  Nr. controale 

5 25 - - - - 3 3 

 

X. INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROGRAME DE COOPERARE ŞCOLARĂ 

EUROPEANĂ 

 

X.1. Situația solicitărilor de finanțare 

La termenul 29 octombrie 2020, două unități școlare din Brăila, Colegiul Tehnic Ion Ghica și 

Grădinița nr. 37 au primit acreditare în vederea accesării finanțării în cadrul programului Erasmus+ 

2021-2027, oferindu-le acces anual simplificat la finanțare în cadrul Acțiunii cheie 1 – proiecte de 

mobilitate. 

La runda de selecție ce a avut ca termen limită 11 mai 2021 (acțiunea cheie 1, proiecte de mobilitate), 

respectiv 20 mai 2021 (proiecte pentru cooperare la scară mică, domeniul educație școlară), în cadrul 

programului Erasmus+ , au depus candidaturi la Agenţia Naţională (ANPCDEFP) un număr de 3 

unități școlare. La acelaşi termen, 1 liceu vocațional a depus un proiect de mobilitate în domeniul 

formării profesionale -VET. Rezultatele urmează a fi publicate în luna septembrie. 

 

X. 2 Parteneriate ERASMUS + în derulare 

PROIECTE ERASMUS +  AFLATE ÎN DERULARE ÎN JUDEȚUL BRĂILA 

Nr. 

crt.  

Unitatea de 

învățământ 

Titlul proiectului Nr referința proiect 

E+ 

Tip  

KA1/ 

KA2 

Anul 

aprobării 

1 Gradinița cu 

Program Prelungit 

nr. 37 Brăila 

Fabrica de fericire 2020-1-RO01-

KA101-078991 

KA1 2020 

2 Colegiul Tehnic 

"C.D. Nenițescu" 

Brăila 

Inovatie, durabilitate si 

eficienta in educatie 

2020-1-RO01-

KA101-079590 

KA1 2020 
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3 Liceul Tehnologic 

,,Gh. K. 

Constantinescu” 

Sa actionam impreuna-

profesori, parinti, 

elevipentru o educatie 

moderna si reducerea 

abandonului şcolar 

2020-1-RO01-

KA101-079405  

KA1 2020 

4 Liceul Tehnologic 

"Panait Istrati" 

Pregatire practica in 

context european 

1 2020-1-RO01-

KA102-079414 

KA 1 

VET 

2020 

5 Școala Gimnazială 

Victoria 

CULTURAL BRIDGES IN 

EUROPE 

2020-1-RO01-

KA229-079765 

KA2 2020 

6 Liceul Tehnologic 

“Edmond Nicolau” 

ECOLOGY THROUGH 

COLLECTING, 

SELECTING AND 

RECYCLING 

2020-1-DE03-

KA229-077126_5 

KA2 2020 

7 Școala Gimnazială 

Romanu 

Save E.A.R.T.H 

Environmental Awareness 

Reforming Teenagers 

Horizon 

2020-1-DE03-

KA229-077207_4 

KA2 2020 

8 Colegiul National 

“Nicolae 

Bălcescu” 

international STart-up 

ExPerience 

2020-1-DE03-

KA229-077505_2 

KA2 2020 

9 Școala Gimnazială 

“Sfântul Andrei” 

Myths in our school as 

common value of European 

culture heritage 

2020-1-EL01-

KA229-079007_6 

KA2 2020 

10 Colegiul National 

“Nicolae 

Bălcescu” 

Nuevas tecnologías, nuevos 

mundos. 

2020-1-ES01-

KA229-081965_2 

KA2 2020 

11 Școala Gimnazială 

“Anton Pann” 

Mixing&Enriching Us 2020-1-ES01-

KA229-082275_5 

KA2 2020 

12 Școala Gimnazială 

Romanu 

Let's in-scape into Europe 2020-1-FR01-

KA229-079787_5 

KA2 2020 

13 Școala Gimnazială 

Romanu 

Les civils dans les guerres, 

XXe-XXIe siècles. 

2020-1-FR01-

KA229-080388_3 

KA2 2020 

14 Școala Gimnazială 

Romanu 

Research, Discuss, Grow: 

Becoming Citizens 

2020-1-HR01-

KA229-077823_3 

KA2 2020 

15 Școala Gimnazială 

“Radu Tudoran” 

GEOPARKS: OPEN AIR 

LABORATORIES 

2020-1-HU01-

KA229-078628_6 

KA2 2020 

16 Scoala Gimnaziala 

“Sfântul Andrei” 

Io imparo alla pari 2020-1-IT02-KA229-

079326_3 

KA2 2020 

17 Școala Gimnazială 

Romanu 

OUR DİFFERENCES 

ARE OUR RICH 

2020-1-LT01-

KA229-077901_3 

KA2 2020 

18 Școala Gimnazială 

Romanu 

Education to Action: Web 

of Life 

2020-1-MK01-

KA229-077823_5 

KA2 2020 

19 Liceul Tehnologic 

“Edmond Nicolau” 

Traditional and original 

objects in a learning school 

2020-1-PL01-

KA229-081472_5 

KA2 2020 

20 Școala Gimnazială 

Romanu 

Innovative Recycling 2020-1-SE01-

KA229-077893_2 

KA2 2020 

21 Liceul cu Program 

Sportiv 

Together to a Better 

Technology 

2020-1-TR01-

KA229-092152_5 

KA2 2020 

22 Școala Gimnazială 

“Sfântul Andrei” 

YAŞAM YENİ 

BİLGİLERLE RENKLİ 

2020-1-TR01-

KA229-093087_5 

KA2 2020 

23 Inspectoratul 

Școlar Județean 

Brăila 

SAC ADOS 2020-1-RO01-

KA201-079870 

KA2 2020 
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24 Şcoala Gimnazială 

“Nikos 

Kazantzakis” 

Cultural festivals 2020-1-SI01-KA229-

060526_3 

KA229 2020 

25 Grădiniţa cu 

Program Prelungit 

Nr. 6 

Friendly European 

Experiential Learning 

2020-1-SK01-

KA229-060795_2 

KA229 2020 

26 Colegiul Naţional 

“Nicolae 

Bălcescu” 

Dijital Mahalle 2020-1-TR01-

KA229-073788_4 

KA229 2020 

27 Şcoala Gimnazială 

“Alexandru Ioan 

Cuza” 

Birlikte Başarabiliriz 

(We can achieve together) 

2020-1-TR01-

KA229-074649_2 

KA229 2020 

28 I.S.J. Brăila Prévenir l’illettrisme  par 

des dispositifs 

pédagogiques innovants et 

la cooperation avec les 

familles 

2017-1-FR01-

KA201-037402 

KA201 2017 

29 Şcoala Gimnazială 

“Ecaterina 

Teodoroiu” 

Games Always Make 

Everyone Smart. The 

culture of inclusion in 

European citizenship: by 

playing we include 

2020-1-IT02-KA229-

062309_2 

KA229 2020 

30 Şcoala Gimnazială 

Stăncuţa 

Learn our common heritage 

through film 

2020-1-IT02-KA229-

063104_2 

KA229 2020 

31 Colegiul Naţional 

“Ana Aslan” 

Mathematics with games 

and fun in all europe 

2020-1-IT02-KA229-

063342_2 

KA229 2020 

32 Şcoala Gimnazială 

Vădeni 

Sciences and Mathematics 

into Learning English 

2020-1-LV01-

KA229-060448_6 

KA229 2020 

33 Grădiniţa cu 

Program Prelungit 

Nr. 8 

Eat healtier, live for the 

best 

2020-1-PL01-

KA229-065117_2 

KA229 2020 

34 Şcoala Gimnazială 

Romanu 

Move your body, move 

your mind - developing 

mental skills through 

board, field, sports and ICT 

games. 

2020-1-PL01-

KA229-065863_5 

KA229 2020 

35 Şcoala Gimnazială 

Vădeni  

If I were a teacher 2020-1-RO01-

KA229-063789_1 

KA229 2020 

36 Şcoala Gimnazială 

Victoria 

Drumul către normalitate 2020-1-RO01-

KA101-061975 

KA101 2020 

37 Liceul Tehnologic 

“Edmond Nicolau” 

Paşi europeni în formare 

profesională 

2020- 1-RO01-

KA102-061679 

KA102 

VET 

2020 

38 Şcoala Gimnazială 

Stăncuţa 

Cycling Your Channels to 

Learn about Europe 

2020-1-ES01-

KA229-064109_2 

KA229 2020 

39 Şcoala Gimnazială 

“Ecaterina 

Teodoroiu” 

AD-dicted to education! 2020-1-ES01-

KA229-065445_3 

KA229 2020 

40 Colegiul 

Economic « Ion 

Ghica » 

Agence de voyage : "Envol 

vers la Lune" 

2020-1-FR01-

KA229-062284_2 

KA229 2020 

41 Grădiniţa cu 

Program Prelungit 

Nr. 37 

Place to be....... to live in 

harmony 

2020-1-FR01-

KA229-062943_6 

KA229 2020 
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42 Grădiniţa cu 

Program Prelungit 

Nr. 2 

Nature Loving Kids 2020-1-HU01-

KA229-060889_6 

KA229 2020 

43 Liceul Teoretic 

“Nicolae Iorga” 

Le français par les TICES 2020-1-RO01-

KA101-062462 

KA101 2020 

44 Școala Gimnazială 

“Mihail Sadovean” 

Around Cultural Heritage 

Investigate European 

Values with Erasmus+ 

2018-1-PT01-

KA229-047257_5 

KA2 2018 

45 Grădinița cu 

Program Prelungit 

Nr. 2 

Senses, Thinking & 

Education on Action for 

Mankind 

2018-1-SI01-KA229-

047004_5 

KA2 2018 

46 Școala Gimnaziala 

“Sfantul Andrei” 

Let's make a Bridge with 

Mind Games 

2018-1-TR01-

KA229-058534_4 

KA2 2018 

47 Școala Gimnazială 

Romanu 

Strategies Preventing Early 

School Leaving 

2018-1-TR01-

KA229-058929_5 

KA2 2018 

48 Școala Gimnazială 

“Ion Băncilă” 

i-City 2018-1-UK01-

KA229-048124_5 

KA2 2018 

49 Grădinița cu 

Program Prelungit 

Nr. 6 

What do we think about... 

developing critical 

thinking. 

2018-1-UK01-

KA229-048269_5 

KA2 2018 

50 Liceul Tehnologic 

“Grigore Moisil” 

Innovaroom: generating 

new classrooms ideas for a 

better school education 

2018- 1-ES01-

KA201-050729 

KA2 2018 

51 Școala Gimnazială 

“Ion Băncilă” 

From "MYTHOS" to 

"LOGOS". Educational 

approaches to the European 

folk myths and legends 

2018-1-EL01-

KA229-047701_2 

KA2  2018 

52 Școala Gimnazială 

“Alexandru Ioan 

Cuza” 

Fake News in the Fake 

News Age: Cultivating 

Media Literacy in the 

Educational Community 

2018-1-EL01-

KA229-047996_5 

KA2 2018 

53 Școala Gimnazială 

“Nikos 

Kazantzakis” 

Open doors to creative 

generations 

2018-1-IT02-KA229-

048576_2 

KA2 2018 

54 Școala Gimnazială 

“Alexandru Ioan 

Cuza” 

EUROPEAN CITIZENS 

OF TOMORROW 

2018-1-IT02-KA229-

048591_4 

KA2 2018 

55 Școala Gimnazială 

Romanu 

Storytelling for Cultural 

and Language 

Development 

2018-1-MT01-

KA229-038477_5 

KA2 2018 

56 Școala Gimnazială 

“Nikos 

Kazantzakis” 

BE THE CHANGE YOU 

WANT TO SEE 

BE THE CHANGE 

YOU WANT TO 

SEE 

KA2 2018 

57 Colegiul Tehnic 

“Edmond Nicolau” 

The mystery lies in QRs- 

coding and decoding in 

education 

2018-1-PL01-

KA229-051254_2 

KA2 2018 

58 C.S.E.I. Bridging cultures 2018-1-RO01-

KA229-049625 

KA2 2018 

59 C.S.E.I We-the children of Mother 

Earth 

2018- 1-PL01-

KA229-050926 

KA2 2018 

60 Școala Gimnazială 

Romanu 

Active citizens promoting 

cultural heritage 

 

2018-1-RO01-

KA229-049171 

KA2 2018 
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61 Școala Gimnazială 

“Sfântul Andrei” 

STOP ESL! START 

Interdisciplinary education 

for future! 

 

2018-1-RO01-

KA229-049395 

KA2 2018 

62 Școala Gimnazială 

“Anton Pann” 

TRANSDISCIPLINARITY 

– BRIDGE OR BORDERS 

IN 21 CENTURY? 

2018-1-RO01-

KA229-049482_1 

KA2 2018 

 

 

 

63 Școala Gimnazială 

“Sfantul Andrei” 

Cultural Heritage: 

Cherishing the Past, 

Building the Future 

2018-1-CY01-

KA229-046852_3 

KA2 2018 

64 Colegiul Național 

“Nicolae 

Bălcescu” 

Geo-Explorers 2018-1-CZ01-

KA229-048000_4 

KA2 2018 

65 Colegiul 

Economic “Ion 

Ghica” 

Integrarea competențelor 

TIC în domeniul educației 

economice 

2018-1-RO01-

KA101-048086 

KA1 2018 

66 Școala Gimnazială 

“Ion Băncilă” 

Tranziția actului 

educațional de la traditional 

la modern prin integrarea 

mijloacelor, metodelor și 

instrumentelor TIC  

2018- 1- KA101- 

048156 

KA 1 2018 

67 Școala Gimnazială 

Siliștea 

Invățare și socializare 

91lectronica @școala 

2018- 1- RO01- 

KA101- 047581 

KA1 

 

2018 

68 Școala Gimnazială 

Romanu 

Dezvoltarea competențelor 

IT în context european 

2018 – 1- RO01- 

KA101- 048537 

KA1 2018 

69 Liceul Tehnologic 

“Anghel Saligny” 

Learn together –creates 

opportunities 

2020-1-ES01-

KA202-065993 

KA2 2020 

71 Liceul Tehnologic 

“Anghel Saligny” 

From combustion engine 

vehicle to electric vehicle 

2018-1-PL01-

KA204-050952 

KA2 2018 

72 I.S.J. Brăila Silent word of refugees do 2020-1-TR-01-

KA201-073983 

KA 2 2020 

73 I.S.J. Brăila Smart teens, one ready 

mission 

2020-1-TR01-

KA201-093199 

KA 2 2020 

74 I.S.J. Brăila Prévenir l’illettrisme  2017- 1-FR01-

KA201-037402 

KA1 2017 

 

Un Eveniment de Multiplicare pentru prezentarea produselor intelectuale realizate în cadrul 

proiectului derulat în perioada 01.09.2017–31.12.2020 de către I.S.J. Brăila, nr. 2017-1-FR01-

KA201-037402 ,,Prévenir l’illettrisme’’, a fost desfășurat în data de 7 octombrie 2020, eveniment la 

care au participat 60 de invitați.  

 

X.3.  Proiecte ETWINNING aflate în derulare în anul școlar 2020 – 2021 

In anul școlar 2020-2021 se derulează 64 de proiecte de tip Etwinning în 16 de unități școlare din 

municipiul și județul Brăila. ISJ Brăila derulează 4 proiecte de tip eTwinning. 

 

X.4.  Olimpiade și concursuri cu tematică europeană 

Etapa județeană a concursului Made for Europe și Școala Europeană precum și a Olimpiadei 

naționale de argumentare, dezbatere și gândire citică – Tinerii dezbat, ediţia 2021, nu au mai avut loc, 

din cauza situației epidemiologice privind evoluția pandemiei SARS-CoV-2, conform art. 2 al OMEC 
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nr. 4304 /2020 privind anularea tuturor competițiilor școlare internaționale, naționale, regionale, 

activităților  educative internaționale, naționale, interjudețene, organizate în anul școlar 2020-2021 

Colegiul Tehnic  ,,C.D.NENIȚESCU’’ a primit titlul de ȘCOALA AMBASADOR AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN (EPAS) în a cadrul programului educativ cu același nume. 

 

X.5. Activități Metodice 

Cercuri pedagogice organizate la nivelul judeţului 

 S-au desfăşurat următoarele activităţi în cadrul cercurilor pedagogice organizate în anul școlar 

2020-2021: 

Semestrul I  

Nr. 

crt. 

Tipul activității 

(eventual titlu/tema) 

Data Loc de desfășurare Nr. de 

participanți 

Instituții/organizații de 

proveniență 

1. 

 

 

 

 

Conferința de lansare 

a proiectelor E+ 

aprobate în anul 2020 

 25 

septembrie 

2020 

Online 

Platforma zoom 

80 Școli, Licee, Colegii 

Naționale din municipiu şi 

judeţ 

 

2 Ziua Internațională a 

limbilor străine – 25 

septembrie 2020 

,,Povești de succes în 

domeniul limbilor 

străine’’ 

25 

septembrie 

2020 

ISJ Brăila 

online 

100 persoane Invitați din toate școlile 

din municipiul și județul 

Brăila 

3. Prezentare material 

Erasmus+ 

In cadrul cercului 

pedagogic al 

responsabililor cu 

proiecte educaționale 

din municipiu și județ 

,,Proiecte Erasmus +-

modalitate de 

asigurare a calității în 

educație 

Produse finale 

realizate în cadrul 

proiectului Erasmus+ 

iCity” 

 25 

noiembrie 

2020 

Școala Gimnazială 

« Ion Băncilă » online 

40 persoane Grădinițe și școli 

gimnaziale din municipiu 

și județ 

4. Prezentare material 

Erasmus+ 

In cadrul cercului 

pedagogic al 

responsabililor cu 

proiecte educaționale 

din municipiu și județ 

,,Proiecte Erasmus +-

modalitate de 

asigurare a calității în 

educație 

Modalități de 

valorificare a 

poveștilor în 

dezvoltarea 

preșcolarilor și 

școlarilor mici prin 

 25 

noiembrie 

2020 

Grădinița nr. 37 

online 

 

40 persoane Grădinițe, Licee, Colegii 

naționale, școli gimnaziale 

din municipiu și județ 
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derularea unui 

parteneriat strategic. 

5. Cerc pedagogic 

Gândirea critică – 

calitate esențială 

pentru individ în 

societatea actuală 

25 noiembrie 

2020 

Grădinița nr. 6 ,,Raza 

de soare’’ 

online 

40 persoane Grădinițe, Licee, Colegii 

naționale, școli gimnaziale 

din municipiu și județ 

6. Cerc pedagogic 

Impactul produselor 

realizate ȋn cadrul 

proiectelor  

ERASMUS + “ Stop 

ESL! Start 

interdisciplinary 

education for future!” 

2018-1-RO01-

KA229-049395_1; 

“Cultural Heritage: 

Cherishing the Past, 

Building the Future” 

– 2018-1-CY01-

KA229-046852_3 şi 

“Let’s make a Bridge 

with Mind Games” 

2018-1-TR01-

KA229-058534_4 

25 noiembrie 

2020 

Școala Gimanzială 

,,Sf. Andrei’’ 

online 

40 Grădinițe, Licee, Colegii 

naționale, școli gimnaziale 

din municipiu și județ 

7. Cerc pedagogic 

Erasmus+ Sac Ados, 

nr.2020-1-RO01-

KA201-079870 

25 noiembrie 

2020 

I.S.J. Brăila  

Online -  

40 Grădinițe, Licee, Colegii 

naționale, școli gimnaziale 

din municipiu și județ 

8. Cerc pedagogic 

Proiectele Europene 

Erasmus+ 

oportunități pentru 

dezvoltarea personală 

și profesională a 

cadrelor didactice. 

Activități derulate în 

anul școlar 2020-

2020 

26 noiembrie 

2020 

Școala Gimanzială 

Vădeni 

Online 

 

40 Licee, Colegii naționale, 

școli gimnaziale din 

municipiu și județ 

9 Cerc pedagogic 

Proiecte Erasmus+ în 

era digitală - articol   

26 noiembrie 

2020 

 

Colegiul Național “N. 

Bălcescu” 

Online 

 

40 Licee, Colegii naționale, 

școli gimnaziale din 

municipiu și județ 

10 Cerc pedagogic 

Produse intelectuale 

inovatoare, realizate 

în cadrul proiectului 

Erasmus+ ,,Prévenir 

l’illettrisme par des 

dispositifs 

pédagogique 

innovants et la 

coopération avec les 

familles’’ nr. 2017-1-

FR01-KA201-037402 

(I.S.J. Brăila) 

 

26 noiembrie 

2020 

 

I.S.J. Braila 

online 

40 Licee, Colegii naționale, 

școli gimnaziale din 

municipiu și județ 
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Semestrul al II lea  
Nr. 

crt. 

Tipul activității 

(eventual 

titlu/tema) 

Data Loc de desfășurare Nr. de 

participanți 

Instituții/organizații de 

proveniență 

1. Prezentare material 

Erasmus+ 

In cadrul cercului 

pedagogic al 

responsabililor cu 

proiecte 

educaționale din 

municipiu și județ 

,,Proiecte Erasmus 

+-modalitate de 

asigurare a calității 

în educație 

Produse finale 

realizate în cadrul 

proiectului 

Erasmus+ „ 

MYTHOS to 

LOGOS. 

Educational 

Approaches to the 

European Folk 

Myths and 

Legends” nr 

referință 2018-1-

EL01-KA229-

047701_2” 

 11 mai 

2021 

Școala Gimnazială 

« Ion Băncilă » 

online 

50 persoane Grădinițe și școli 

gimnaziale din 

municipiu și județ, 

colegii și licee 

2. Prezentare material 

Erasmus+ 

în cadrul cercului 

pedagogic al 

responsabililor cu 

proiecte 

educaționale din 

municipiu și județ 

,,Proiecte Erasmus 

+VET "Pregătire 

practică în context 

european" 

 11 mai 

2021 

Liceul Tehnologic  

,,Panait Istrati” 

online 

50  persoane Grădinițe, licee, colegii 

naționale, licee, școli 

gimnaziale din 

municipiu și județ 

3. Cerc pedagogic 

Proiectele e-

Twinning- un alt fel 

de proiecte 

europene 

11 mai 

2021 

Liceul Tehnologic  

,,Panait Istrati” 

online 

50 persoane Grădinițe, licee, colegii 

naționale, școli 

gimnaziale din 

municipiu și județ 

4. Cerc pedagogic 

Proiect Erasmus+ 

QR-ul în proiectele 

Erasmus+” 

11 mai 

2021 

Liceul Tehnologic 

,,Edmond Nicolau” 

online 

50 Grădinițe, licee, colegii 

naționale, școli 

gimnaziale din 

municipiu și județ 

5. Cerc pedagogic 

Erasmus+ 

11 mai 

2021 

Școala Gimnazială 

« Anton Pann »  

Online -  

50 Grădinițe, licee, colegii 

naționale, școli 
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Transdisciplinaritat

ea  - între 

provocare și 

aplicare, activitate 

de diseminare 

gimnaziale din 

municipiu și județ 

6. Cerc pedagogic 

Proiectele 

Europene 

Erasmus+ 

oportunități pentru 

dezvoltarea 

personală și 

profesională a 

cadrelor didactice.  

11 mai 

2021 

I.S.J. Brăila, 

Inspector Proiecte 

Educaționale online 

50 Licee, colegii naționale, 

școli gimnaziale din 

municipiu și județ, 

grădinițe 

7. Informare și 

formare – noul 

program Erasmus+ 

2021-2027 

Aprilie - 

iunie 2021 

I.S.J. Brăila  100 Licee, colegii naționale, 

școli gimnaziale din 

municipiu și județ, 

grădinițe 

 

XI. CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BRĂILA 

 

1. Prezentarea generală a domeniilor de activitate a C.J.R.A.E. Brăila                           

Centrul Județean de Resurse și Asistență educațională Brăila promovează o educație centrată pe 

nevoile copilului și ale comunității, contribuind activ la dezvolatrea autonomiei personale în 

vederea dezvoltării capacității de inserție socio-profesională. 

Prin specialiștii care lucrează la centru, de la serviciile de expertizare și diagnosticare până la 

terapiile specifice de compensare, recuperare, reabilitare și integrare, asigurăm egalitatea de 

șanse pentru toți beneficiarii noștri. 

1.1. Resurse umane la nivelul C.J.R.A.E. Brăila 

        1.2.1.Situația posturilor în anul școlar 2020-2021 

Anul  școlar 

2020-2020 

NR. 

POSTURI 

EXISTENTE 

DIN CARE: 

       Didactice Didactice auxiliare      Nedidactice 

Ocupate Vacante Ocupate Vacante Ocupate Vacante 

TOTAL CJRAE 65,67 55,67 0 4 2 2 2 

 

   1.2.2. Situația numărului de persoane în anul școlar 2020-2021 

Anul  școlar 2020-2021 

NR. 

PERSOANE 

DIN CARE: 

   Didactice     Didactice  

     auxiliare 

 Nedidactice 

TOTAL CJRAE 46 40 4 2 

   

 1.2.3. Situația gradelor didactice    

An școlar Debutant Definitiv Grad II Grad I Doctorat 

2020-2021 1 4          12           22 1 
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2. Activitatea Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (C.J.A.P.) și a cabinetelor 

școlare și interșcolare de asistenţă psihopedagogică 

2.1.Consiliere individuală 

2.1.1.Număr de beneficiari 

Număr de persoane distincte 

care au beneficiat 

de consiliere individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel  liceal și 

profesional 

Județul Brăila  75 568 982 752 471 764 

Total 2377 471 764 

   

2.1.2. Date statistice   

Nr. 

crt. 
Activităţi desfăşurate conform Registrului 

de activităţi de la cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet/online) 

PĂRINŢI 

(în cabinet 

/online) 

CADRE 

DIDACTICE 

(în cabinet 

/online) 

1 

Nr. elevilor consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. cadre 

didactice 

consiliate 

individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ 

dezvoltare personală  
725 58 92 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea 

abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se 

include prevenirea bullyingului în spațiul 

școlar, a violenței domestice, a dificultăților 

de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

589 135 282 

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului școlar,a 

absenteismului/ abandonului  școlar) 

369 45 182 

Orientarea în carieră  577 208 115 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  

(se include prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, atraficului de persoane) 

117 25 93 

3 
Copii cu CES (cu certificat de orientare 

școlară și profesională) 

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară (+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

1231 371 

4 
Copii ai căror părinți sunt plecați la 

muncă în străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară (+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

955 283 

5 Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară (+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

117 96 

 

2.2.Consiliere de grup/colectivă 

        2.2.1.Număr de beneficiari 

 

Consiliere de 

grup în  

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 

Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

 Liceal și 

profesional 
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Nr.  

grupuri 

Nr. 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

cadre 

didactice 

 

 

25 

 

 

 

208 87 970 78 2344 92 1811 10 754 29 285 

 

2.2.2. Programe de consiliere de grup/colectivă 

 

Tematica programelor de consiliere de grup/colectivă la clasă 

cu elevii  

Număr 

total programe 

Număr total  

beneficiari 

programe  

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  152 3150 

Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale 

şi de comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul 

școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare, 

inclusiv cu copiii cu CES) 

142 2850 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar,a 

absenteismului/abandonului școlar) 

73 2797 

Orientarea în carieră 98 3296 

Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 

39 1931 

 

2.3.Situația cazurilor de agresivitate/bullying/violență școlară 

 

Număr de activităţi/programe de informare, prevenire și consiliere   142 

Număr de elevi consiliaţi individual 198 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 889 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente 

agresive / violente) 

124 

Număr de cadre didactice consiliate 55 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 84 

 

3. Activitatea Centrului şi Cabinetelor Logopedice Interşcolare 

3.1 Centralizarea datelor privind cazuistica: 

Județul 

Brăila 

Tulburǎri 

de    

pronunţie/ 

articulare 

Tulburǎri 

de 

ritm şi 

fluenţǎ 

a vorbirii 

Tulburǎri 

ale  

limbajului 

scris-citit 

Tulburǎri 

de 

dezvoltare 

a 

limbajului 

Tulburǎri 

de voce 

Tulburări de limbaj 

asociate cu 

Sindrom Down, 

autism 

Alte 

tulburări 

(de 

precizat) 

 339 7 57 68 - 8 15 
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3.2. Centralizarea datelor privind evaluarea copiilor cu tulburǎri de limbaj: 

 

  Luaţi în corectare Corectaţi Retraşi Amelioraţi 

 Şcolari Preşc. Total Şcolari Preşc. Total Şcolari Preşc. Total Şcolari Preşc. Total 

Județul  

Brăila 
197 297 494 77 99 176 - - - 120 198 318 

 

3.3.  Centralizarea  datelor în funcție de beneficiarii activității din cadrul CLI 

        Județul  

Brăila 

Copii logopați Copii cu CES Cadre 

didactice 

Părinți/tutori 

Nr. preșcolari Nr. 

școlari 

Nr. 

preșcolari 

Nr. 

școlari 

  276 137 21 60 489 530 

 

4. Activitatea Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională  și a Comisiei de 

orientare școlară și profesională 

4.1. Evidența dosarelor instrumentate de către SEOSP / lună 

 

NUMĂRUL DE DOSARE INSTRUMENTATE / LUNĂ DE ACTIVITATE 

Luna Sept Oct Nov Dec Ian Febr Mar Apr Mai Iun Iul Aug 

Nr. de 

dosare 
86 159 61 45 15 14 15 11 11 6 - - 

 

5. Marketing institutional / educațional 

Imaginea instituţiei a fost promovată prin multiple activități: 

• Realizarea site-ului Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Brăila; 

• Realizarea și postarea pe site-ul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Brăila 

a unor documente informative, resurse educaţionale online și a unor imagini sugestive din cadrul 

cabinetelor; 

• Diseminarea unor materiale informative oferite elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe teme de 

specialitate; 

• Realizarea unui nou număr al revistei Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 

Brăila „Perspective” și a broșurii ”Ghidul carierei”, distribuite în format electronic. 

 

XII. POLITICI ŞCOLARE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU 

MINORITĂŢILE NAŢIONALE 

 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila și-a desfășurat activitatea pentru sprijinirea învăţământului în 

limbile minorităţilor naţionale, în baza L.E.N. nr. 1/2011, secțiunea a 12-a, art. 45-46 și a 

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.  

La nivelul județului Brăila, în anul școlar 2020-2021, au studiat limba maternă un număr de 612  elevi, 

dintre care  501  elevi au studiat limba maternă rromani și 111 elevi au studiat limba maternă rusă.  
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Dintre cei 501 elevi de etnie rromă care studiază limba maternă rromani, 138 de elevi din clasele VI-

VII au studiat și disciplina Istoria și tradițiile rromilor, iar 20 de elevi au studiat Istoria și tradițiile 

rușilor lipoveni. Unitățile de învățământ care asigură studiul limbii materne sunt: 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învăţământ Limba studiată Nr. clase Nr. elevi 

1. Școala Gimnazială ,,Anton Pann” Brăila Limba rromani 7 grupe 107 

2. Școala Gimnazială ,,Nedelcu Chercea” 

Brăila 

Limba rromani 2 grupe 34 

3. Școala Gimnazială ,,Nikos Kazantzakis” 

Brăila 

Limba rromani 4 grupe 76 

4. Școala Gimnazială Lanurile Limba rromani 4 grupe 70 

5. Școala Gimnazială Viziru Limba rromani 4 grupe 62 

6. Școala Gmnazială Unirea – Valea Cânepii Limba rromani 4 grupe 69 

7. Școala Gimnazială Șuțești Limba rromani 2 grupe 34 

 

8. Liceul Tehnologic ,,Nicolae Titulescu” 

Însurăței 

Limba rromani 3 grupe 49 

9. Școala Gimnazială ,,A.S.Pușkin” Brăila Limba rusă 9 grupe 111 

TOTAL  39 grupe 612 

 

Inspectoratul Școlar Judeţean Brăila a continuat și în anul școlar 2020-2021 activităţile pentru 

implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rromilor, H.G. nr.18/2015, perioada 2015-2020. 

Incluziunea școlară a elevilor de etnie rromă reprezintă o direcţie constantă de acţiune a I.S.J. Brăila. 

Un rol important în incluziunea școlară a elevilor rromi îl au mediatorii școlari. Aceștia funcționează 

în baza O.M.E.C.T. nr.1539/19.07.2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului 

şcolar. 

Unitățile de învățământ în care funcționează mediatorul școlar sunt: Școala Gimnazială ,,Anton Pann” 

Brăila, Școala Gimnazială ,,Nikos Kazantzakis” Brăila, Școala Gimnazială ,,Nedelcu Chercea” 

Brăila, Școala Gimnazială Lanurile, Școala Gimnzială Viziru, Școala Gimnazială Unirea, Școala 

Gimnazială Șuțești, Școala Gimnazială ,,Toma Tâmpeanu” Galbenu, Școala Profesională ,,Emil 

Drăgan” Gradiștea și Liceul Tehnologic ,,Nicolae Titulescu” Însurăței. Cu sprijinul acestora au 

implementat unele măsuri din Strategie – domeniul EDUCAȚIE.  

 

Măsuri Indicatori 

Înscrierea copiilor la grădiniță și în clasa 

pregătitoare 

270  copii înscriși/reînscriși la grădiniță; 

205 copii înscriși la clasa pregătitoare 

Crearea bazei de date cu numărul elevilor romi 

în sistemul educațional 

703 elevi cuprinși în învățământul primar (I-

IV); 

569 elevi cuprinși în învățământul 

gimnazial(V-VIII) 
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200 elevi în învățământul liceal și profesional 

de stat 

Crearea unei baze de date cu informații privind 

numărul de elevi ce urmează să fie admiși în 

învățământul liceal de stat și în învățământul 

profesional cu durata de 3 ani și în 

învățământul superior de stat 

105 elevi rromi din clasa a VIII-a, identificați 

pentru admiterea în învățământul liceal și  

profesional de stat 

23  elevi rromi, din clasa a XII-a, identificați 

pentru a susține Examenul de Bacalaureat 

Alocarea a 1-2 locuri  la fiecare clasă a IX-a, 

profil şi specializare, pentru anul şcolar 2021-

2022 de către I.S.J. Brăila 

72 de locuri alocate în învățământul liceal 

33 de locuri alocate în învățământul profesional 

de stat 

 Organizarea de evenimente și desfășurarea de 

proiecte educaționale  care să contribuie la 

creșterea stimei de sine a elevilor rromi 

Organizarea de evenimente în școlilile în care 

se studiază limba rromani și Istoria și tradițiile 

minorității rrome: 

20 Februarie – Dezrobirea rromilor 

- 8 aprilie - Ziua Internațională a rromilor; 

- 16 iunie -  Ziua limbii rromani 

7 unități de învățământ gimnazial au derulat în 

anul școlar 2020-2021, proiectul 

,,Interculturalitatea acasă și la școală” , 

implementat de Centrul Național de Cultură a 

Romilor Romano Kher în parteneriat cu I.S.J. 

Brăila Proiectul a constat în pilotarea 

opționalului Educatie interculturală la clasa a 

III-a și a IV-a și s-a derulat în următoarele 

unități școlare: 

1. Școala Gimnazială ,,Anton Pann” Brăila; 

2. Școala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu” 

Brăila; 

3. Școala Gimnazială Movila Miresii 

4. Școala Gimnazială ,,Costache Grigore Șuțu” 

Șuțești; 

5. Școala Gimnazială Unirea; 

6. Școala Gimnazială Vișani; 

7. Școala Gimnazială Jirlău; 

Menținerea programului ,,A doua șansă” , prin 

includerea în rândul beneficiarilor a 

persoanelor de etnie romă 

185 cursanți – Primar 

190 cursanți – ADȘ – Secundar inferior 

Unitățile de învățământ   

care derulează programul: 

Școala Gimnazială ,,Anton Pann” Brăila 

 Școala Gimnazială ,,Nikos Kazantzakis” Brăila 

Școla Gimnazială Unirea 

Școala Gimnazială Stăncuța 

Școala Gimnazială ,,Costache Grigore Șuțu”  
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Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Însurăței 

 

XIII PARTENERIATUL SOCIAL INTER / INSTITUŢIONAL ŞI CU SINDICATELE 

REPREZENTATIVE     

 

I.S.J Brăila în parteneriat cu Instituția Prefectului Brăila a participat la activitățile organizate în 

comun, conform Planului de acțiune  al Inspectoratului Școlar Județean Brăila pentru punerea în 

aplicare a Planului Teritorial Comun de Acţiune (pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi 

a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în unităţile de învăţământ preuniversitar,  

an  şcolar 2020-2021, precum și a Planul de acțiuni al  Inspectoratului Școlar Județean Brăila pe anul 

2021, privind atingerea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2020-2024, domeniul 

Educație. 

Parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 

privind conservarea, revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial, specific zonei 

Brăila, cât și a altor zone cu contribuția participării elevilor și cadrelor didactice la Atelierul de 

revitalizare a patrimoniului etnografic imaterial brăilean “Jocul”.   

Parteneriat cu Teatrul “Maria Filotti” Brăila privind derularea unor activități curriculare și 

extracurriculare cultural-educaționale, destinate elevilor din județul Brăila. 

Parteneriat cu Centrul Național de Cultură al Romilor Romano-Kher, privind derularea programului 

educațional “Interculturalitatea în școală și acasă” pe durata anului școlar 2020-2021, a cursului 

optional la decizia școlii – “Educația interculturală-dincolo de concept”. 

În colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Brăila s-au desfășurat campanii de informare, educare 

și promovare în toate unitățile de învățământ privind necesitatea vaccinării, precum și pentru  

prevenirea și depistarea din timp  a infecției SARS-CoV-2. Asigurarea coordonării activităților de 

prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 și luarea măsurilor de protecție în unitățile de învățământ 

preuniversitar, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2. 

În colaborare cu Casa Corpului Didactic Buzău s-a desfășurat Conferința “E-learning în vremuri de 

pandemie - Rezultate ale proiectului ROSE (cu sau fără e-learning) 

În colaborare cu Casa Corpului Didactic Brăila s-a desfășurat workshop-ul  „Strategii de identificare 

a nevoilor de învățare ale elevilor pentru prevenirea/reducerea eșecului școlar și a abandonului școlar" 

din cadrul evenimentelor „Atelierele CRED - Bune practici în educație". 

În anul şcolar 2020-2021, Comisia paritară de la nivelul I.S.J. Brăila și Sindicatul Învățământ Brăila 

s-a întrunit în cadrul şedinţelor având ca tematică: 

-  analiza şi avizarea solicitărilor în legătură cu mişcarea personalului didactic pentru stabilirea 

aprobarea criteriilor pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din 

unităţile de învăţământ  

- discutarea fișelor de autoevaluare/evaluare pentru obținere gradației de merit - sesiunea 2021. 

- stabilirea numărului de gradații de merit pe domenii/ discipline/categorii de personal- sesiunea 

2021. 

- analiza și aprobarea dosarelor candidaților la concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit 

personalului didactic – sesiunea 2021.  

- dezbaterea și aprobarea contractului colectiv de muncă unic, la nivelul I.S.J. Brăila. 

 




