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I. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL ŞI SOCIAL, CULTURAL 
 

Strategia de dezvoltare a învăţământului brăilean, promovată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, se înscrie în reperele 

stabilite de Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Strategia de Descentralizare a Învăţământului 

Preuniversitar, obiectivele în domeniul educaţiei din cadrul Strategiei Europa 2020, PLAI şi PRAI. 

În acest context, opţiunile strategice şi conduitele decizionale ale I.S.J. Brăila au fost orientate spre stimularea 

performanţei educaţionale, spre monitorizare, control şi evaluare a calităţii, spre asigurarea consilierii specializate în 

domeniul descentralizării administrative şi financiare a unităţilor şcolare, spre adaptarea ofertei educaţionale la 

realităţile economice şi sociale. 

Analiza stării învăţământului din judeţul Brăila se realizează pe baza indicatorilor prin care se măsoară competenţele 

individuale, calitatea managementului instituţional şi performanţele sistemului. Diagnoza are, de asemenea, în vedere 

gradul de realizare a obiectivelor prioritare stabilite de către M.E.C. prin strategia postaderare, obiective asumate de 

către I.S.J. Brăila prin Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru anul şcolar 2019-2020.  

 

 

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 1ianuarie 2019, de 294143 persoane, ceea ce reprezintă 12,14% din populaţia 

regiunii Sud – Est, cu 4982 persoane mai redusă faţă de anul 2018, ceea ce reprezintă o scădere de 1,69 %. 

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

rezidentă în mediul urban (61,56%) este preponderentă faţă de populaţia din mediul rural (38,44%).  

Structura populaţiei pe sexe este echilibrată, la nivelul judeţului fiind preponderentă populaţia feminină (50,93%), cu 

toate acestea în mediul rural ponderea populației feminine este sub media județeană (49,48%). În mediul urban 

ponderea populaţiei feminine (51,83%)este mai ridicată decât media judeţeană.  

Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă la 1 ianuarie 2019 în judeţul Brăila arată că populaţia tânără, cu vârsta 

până la 30 ani deţine ultimul loc, din totalul populaţiei dintre toate judeţele regiunii (28,68% faţă de 31,57% media 

regională). 

Populaţia cu vârste între 30-64 ani deţine 49,84% din totalul populaţiei, cu 0,51 puncte procentuale peste media 

regională iar populaţia cu vârsta peste 65 ani deţine o pondere cu 2,38 puncte procentuale mai mare decît media 

regională (21,46% faţă de media regională de 19,08%) 

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

Sud - Est. Populaţia cu vârsta între 15 şi 19 ani are ponderea de 5,29%, apropiată de ponderea la nivel regional de 

5,58%. Populaţia din grupele de vârstă 20-24 ani şi 25-29 ani deţine ponderi inferioare mediilor regionale, cu 0,13% 

respectiv 0,9%.   

Evoluţia populaţiei în perioada 2010–2019 arată o scădere continuă a ponderii populaţiei din grupa  de vârstă 0-14 ani 

şi o creştere continuă a ponderilor populaţiei din grupele de vârstă 15-64 ani şi 65 de ani şi peste. 

În cazul României, în ultimii ani, numeroşi cetăţeni au emigrat pentru a lucra în UE, aceasta sugerând faptul că mulţi 

dintre cei  care intenţionau să emigreze deja au emigrat şi că potenţialul pentru noi valuri de emigrare este limitat. Î 

La 1 ianuarie 2019, numărul persoanelor plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puţin un an, este de 3787 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  
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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%). 

 

III. REȚEA ȘCOLARĂ  
 

Reţeaua unităţilor de învăţământ, de stat și particular, din județul BRĂILA, în anul şcolar 2019-2020  
În judeţul Brăila, reorganizarea reţelei şcolare şi fundamentarea planului de şcolarizare constituie obiective prioritare 

ale Inspectoratului Şcolar Judeţean. Dintre cele 102 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică, 

ordonatori terţiari de credite sunt 15 grădiniţe, 62 şcoli gimnaziale, 23 licee / colegii / postliceu / școală profesională, 1 

şcoală specială, 1 palat al copiilor.  

În anul şcolar 2019– 2020, reţeaua de învăţământ de stat cuprinde un total de 260 unităţi de învăţământ (dintre care 

102 cu personalitate juridică). Învăţământul particular a cuprins un număr total de 6 unităţi de învățământ, din care 1 

grădiniţă, 1 școală primară, 1 școală gimnazială, 1 liceu  și 2 şcoli postliceale. 

Unități de învățământ Total, din care Unități de învățământ  cu 

personalitate juridică 

1.Unități de învățământ de stat 260 102 

a. Învățământ de masă, din care: 255 100 

Grădinițe 138 15 

Școli primare 19 0 

Școli gimnaziale 75 62 

Școală profesională 1 1 

Colegii/licee/ 21 21 

Postliceu 1 1 

b. Activități extrașcolare 3 1 

c. Învățământ special, din care: 2 1 

Școli gimnaziale 1 0 

Școli profesionale 1 1 

2. Unități de învățământ particular 6 6 

Grădinițe 1 1 

Școli primare 1 1 

Școli gimnaziale 1 1 

Licee 1 1 

Școli postliceale 2 2 

                                     TOTAL 266 108 
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POPULAȚIA ȘCOLARĂ* – NUMĂR ELEVI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL 

ȘCOLAR  2019-2020 

Nivel -Forma de învățământ tip învățământ de masă 

și special  

Total formațiuni de studiu Total elevi înscriși 

 

A Doua Șansă PRIMAR** 16 213 

A Doua Șansă SECUNDAR INFERIOR 11 165 

Gimnazial - FR 7 206 

Gimnazial - Zi¹ 536 11038 

Gimnazial învățământ  la domiciliu 0 17 

Învăţământ dual 4.66 116 

Învăţământ profesional 81.3 1783 

Liceu Zi, Seral, FR 324 8774 

Postliceal (inclusiv maiștri) 61 1506 

Preşcolar³ 362 7089 

Primar -Zi² 622 12078 

Primar învățământ  la domiciliu 0 20 

Total  2025 43005 

 
*Date colectate din aplicația informatică SIIIR, modul SCO și SCO special, Plan școlarizare, an școlar 2019-2020 

¹Gimnazial - Zi - totalul de clase de 536 cu 11038 elevi cuprinde 12 clase cu 169 elevi alocate Clubului Sportiv Școlar 

-CSS-LPS BRĂILA 

² Primar -Zi- totalul de clase de 622 cu 12078 elevi cuprinde 2 clase cu 21 elevi alocate Clubului Sportiv Școlar- CSS-

LPS BRĂILA 

³ Preşcolar- totalul de clase de 362 cu 7089  elevi  cuprinde 2 clase cu 44  elevi alocate Clubului Sportiv Școlar- CSS-

LPS BRĂILA 

** A Doua Șansă PRIMAR- totalul de clase de 16 cu 213 elevi cuprinde 4 clase cu 62 elevi tip finanțare contract   

      În învăţământul special sunt şcolarizaţi un număr de 370  elevi, cuprinşi pe următoarele nivelurile de 

învăţământ preșcolar, primar, gimnazial și profesional. În învățământul particular sunt școlarizați un număr de 648  

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

 

 

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

PERIOADA POSTURI 

DIDACTICE 

POSTURI 

DIDACTICE 

AUXILIARE 

POSTURI 

NEDIDACTICE 

TOTAL 

POSTURI 

2018-2019 3280,50 478,75 968,25 4727,35 

2019-2020 3234,9 475,25 975 4685,15 

 

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 (%) 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Consiliile locale 3053,35 

 

3004,05 457,75 

 

455,25 654,25 920 4431,35 4379,3 68,9% 68% 
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Consiliul 

Judeţean 

179,00 180 14,00 13 19,00 19   212,00 212 84,43% 85% 

M.E.N. 48 48 7 7 29 36    84 91 57,83% 52% 

TOTAL 3280,50 3234,9 478,75 475,25 968,25 979,5 4727,35 4685,15 69,39% 69% 

 

1.1. RAPORTUL CADRE DIDACTICE / PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR (NEDIDACTIC) 

Analizând situaţia încadrării la 01.09.2019, raportul personal didactic/personal didactic auxiliar, personal 

didactic/personal nedidactic se prezintă astfel:  

 În anul școlar 2019-2020 sunt normate 3234,90 de posturi pentru personalul didactic şi 475,25 de posturi pentru 

personalul didactic auxiliar, rezultă un raport de 6,8, în scădere faţă de cel înregistrat în anul şcolar 2018-2019, 

respectiv 6,85. 

 În anul școlar 2019-2020 sunt normate 3234,90 de posturi pentru personalul didactic şi 979,5 de posturi pentru 

personalul nedidactic, rezultă un raport de 3,3, în scădere faţă de cel înregistrat în anul şcolar 2018-2019, respectiv 

3,38. 

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 

2019-2020    

pers.did./pers.did.aux. 

Raport 

2018-2019    

pers.did./pers.did.aux. 2019- 

2020 

2018-2019 2019- 

2020 

2018-2019 

3234,90 3280,50 475,25 478,75 6,8 6,85 

 

Tabelul nr. 3 

Nr. posturi didactice Nr. posturi nedidactic Raport 

2019-2020    

pers.did./pers.did.aux. 

Raport 

2018-2019   

pers.did./pers.did.aux. 
2019- 

2020 

2018-2019 2019- 

2020 

2018-2019 

3234,90 3280,50 979,50 968,25   3,3 3,38 

 

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 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Învăţământ preşcolar 432,4 469 295 310 147,4 159 

Învăţământ primar 643,07 628,62 327,15 321,95 315,92 306,67 

Învăţământ gimnazial, liceal 2025,04 1973,96 1479,26 1497,77 546,93 476,19 

Învăţământ special 122 105,97 23 105,69 2,45 0,28 

Palatele şi cluburile copiilor 23 23 23 23 0 0 

Consiliere psihopedagogică 

(cabinete de asistenţă 
34,59 34,35 33,49 34,24 1,10 0,11 
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psihopedagogică, C.J.A.P.) 

TOTAL 3280,50 3234,9 2267,45 2292,65 1013,04 942,25 

 

1.3. NUMĂR DE POSTURI DIDACTICE OCUPATE CU CADRE DIDACTICE CALIFICATE / 

NECALIFICATE / ÎN CURS DE CALIFICARE 

Ponderea normelor didactice ocupate de către personal didactic calificat este în proporţie de 99 %, manifestând o 

scădere faţă de anul şcolar precedent 97,11 %. 

 

Tabelul nr. 5. Ponderea normelor/catedrelor didactice ocupate de personal calificat/necalificat  

 

Nivelul de învăţământ 

Norme/posturi didactice 

Total 

din care: 

Calificaţi Necalificaţi 

 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Învăţământ preşcolar 432,4 469 400,4 467 32 2 

Învăţământ primar 643,07 628,62 620,07 625,62 23 3 

Învăţământ gimnazial, liceal 2025,04 1973,96 2003,04 1949,25 22 24,71 

Învăţământ special 122 105,97 122 105,97 0 0 

Palatele şi cluburile copiilor 23 23 19,94 21 3,06 2 

Consiliere psihopedagogică 

(cabinete de asistenţă 

psihopedagogică, C.J.A.P.) 

34,59 34,35 34,59 34,35 0 0 

TOTAL 3280,50 3234,9 3200,44 3209,91 80,06 24,99 

 

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 

2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

    2699,59 
82,29% 

 

2673,26 

82 % 

 

     428,78 
13,07% 

536,65 

16 % 

80,06 

2,44% 

 

24,99 

 2 % 
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1.5. CUMUL ŞI PLATA CU ORA 

Din totalul de 3234,9 posturi didactice un număr de 432,58 posturi au fost ocupate prin cumul sau plata cu ora de către 

titulari, suplinitori calificaţi, pensionari şi în foarte puţine cazuri de către suplinitori necalificaţi. 

Disciplinele cu număr mai mare de posturi ocupate în regim de plata cu ora sunt: 

 matematică                                     28,21 

 limba şi literatura română              34 

 limba engleză                                 23,78 

 învăţământ preşcolar                      18 

 învăţământ primar                          35 

 

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 

 

1.7 MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 

Pensionarea la limită de vârstă a cadrelor didactice 

Ca urmare a împlinirii vârstei limită de pensionare până la 1 septembrie 2019, 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 36 de cadre didactice şi-au completat norma didactică, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, 

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

Pretransfer prin consimţământ 

Pentru această etapă de mobiliate a personalului didactic au fost soluţionate un număr de 62 cereri. La această etapă s-

au soluționat 47 de cerei; nu s-au înregistrat contestaţii. 

Restrângeri de activitate 

Din cele 25 de restrângeri de activitate au fost soluţionate 23 şi 2 au fost rezolvate prin detaşare în interesul 

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

 

1.8. SITUAŢIA REZULTATELOR LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR 

DIDACTICE DECLARATE VACANTE, SESIUNEA IULIE 2020 

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

Brăila, sesiunea iulie 2020 s-a desfăşurat conform prevederilor Metodologiei cadru de mobilitate a personalului 

didactic în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, 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): 425 candidați 

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

posturilor/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar: 375 prezenți 88,23% în sălile de concurs la ora 

9.00. 

 Număr candidați retrași în timpul probei scrise: 40 candidați (din care 39 din motive personale; 1 din motive 

medicale) 

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

 Număr de lucrări scrise anulate la centrul de concurs, conform art. 6 alin. (26) din Procedura nr. 32446/24.07.2020: 

0 lucrări scrise anulate 

 Număr de lucrări scrise transmise la evaluare 335 lucrări scrise 
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 Număr discipline la care s-a susținut concurs: 35 discipline 

Rezultate inițiale 

•Procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 58,80%, superior în raport 

cu procentul consemnat în ultimul an: 43,95% în 2019. 

•1 de candidat a obținut nota 10, iar 196 de candidați au obținut note între 7 și 9,99. 

•La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-

au prezentat 375 candidați din totalul de 425 de candidați înscriși. 

•În centrele de evaluare au fost notate 335 de lucrări, întrucât: 40 de candidați s-au retras din concurs din motive 

personale sau medicale. 

Rezultate finale 

În urma reevaluării lucrărilor contestate la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor 

didactice din învățământul preuniversitar, rata de promovare a crescut la 88,65%, cu 2,39% față de cea inițială 

(86,26%).  

Anul acesta, numărul total al contestațiilor depuse a fost de 52. În cazul a 50 de contestații (96,15%), notele au fost 

modificate astfel: pentru 32 de lucrări contestate, notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 18  de lucrări notele 

inițiale au fost micșorate. 

Pe tranșe de note, situația finală are următoarea configurație: 1 de candidat a obținut nota 10 (zece), iar 197 de 

candidați au obținut note între 7 și 9,99, restul obținând note sub 7 (șapte).  

Reamintim că în centrele de evaluare au fost notate 335 de lucrări, întrucât: 40 de candidați s-au retras din concurs din 

motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 0 de candidați au fost eliminați pentru 

fraudă sau tentative de fraudă, iar lucrările a 0 de candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea 

metodologiei.  

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 2020. 

 

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.N. nr. 4814/2017, OMEN nr. 

5211/02.10.2018 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 2020 107 114 0 0 

Gradul didactic II, sesiunea 2020 74 

16+43 ecchivalate cf. 

OMEC nr. 4303/2020, 

art.11(7) 

0 0 

Gradul didactic II, sesiunea 2021 58 0 0 14 

Gradul didactic II, sesiunea 2022 79 0 15 0 

http://www.isjbraila.ro/perfectionare/OM%20nr.%205720_20.10.2009.pdf
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Gradul didactic I, seria 2018-2020 76 68 0 0 

Gradul didactic I, seria 2019-2021 83 0 0 36 

Gradul didactic I, seria 2020-2022 83 0 0 1 

Gradul didactic I, seria 2020-2022 81 0 12 0 

Echivalare grad did. I cu doctoratul 1 0 1 0 

Total 642 198 28 51 

 

II.1. GRADUL II SESIUNEA 2020 

În conformitate cu O.M.E.C. nr. 4303/2020, art. 11(7) "Pentru sesiunea 2020, candidaţilor care nu au susţinut inspecţia 

specială li se va acorda, prin recunoaştere şi echivalare, nota 10 - dacă la una dintre inspecţiile curente candidatul a 

obţinut calificativul «foarte bine» sau nota 9 - dacă la ambele inspecţii curente candidatul a obţinut calificativul 

«bine»." 

În urma verificării dosarelor candidaților s-au echivalat notele obținute la inspecția specială pentru obținerea gradului 

didactic II, sesiunea 2020, astfel: 

 

Nr. crt. Disciplina 
Nr. Candidați 

înscriși 

Numar inspecții speciale 

efectuate echivalate 

1.  Biologie  4 1 2 

2.  Chimie 2 0 2 

3.  Confecții piele 1 0 1 

4.  Economie 1 0 1 

5.  Educație fizică și sport 5 1 2 

6.  Educație plastică 1 0 1 

7.  Educatoare 14 2 9 

8.  Fizică 1 1 0 

9.  Geografie 1 1 0 

10.  Informatică 1 1 0 

11.  Ingineria produselor alimentare 1 1 0 

12.  Învățătoare 15 1 13 

13.  Istorie 1 0 1 

14.  Limba engleză 3 2 1 

15.  Limba franceză 4 1 2 

16.  Limba română 3 2 1 

17.  Matematică 9 1 6 

18.  Psihopedagogie specială 1 0 1 

19.  Religie ortodoxă 3 1 0 

20.  Total 71 16 43 

 

Diferența dintre numărul inițial de candidați înscriși și cel final se datorează amânărilor/reactivărilor de dosare, 

precum și transferului cadrelor didactice în / din alte județe. 

 

II.2. GRADUL I SESIUNEA 2020 

 

Nr.  

crt. 

Disciplina Număr candidați care au susținut inspecția 

specială 

La clasă On-line 

1.  Biologie 0 1 
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2.  Contabilitate 1 0 

3.  Economie 1 0 

4.  Educație fizică și sport 0 4 

5.  Educatoare 3 11 

6.  Electromecanică 0 1 

7.  Geografie 0 1 

8.  Industrie alimentară 1 0 

9.  Învățământ primar 2 11 

10.  Istorie 1 1 

11.  Limba engleză 1 3 

12.  Limba franceză 2 0 

13.  Limba română 1 9 

14.  Matematică 1 2 

15.  Pedagogie muzicală 0 1 

16.  Psihologie 0 2 

17.  Psihopedagogie specială 0 1 

18.  Religie ortodoxă 1 0 

19.  Sociologie 0 1 

 Total 15 49 

 

II.3. DEFINITIVAT – SESIUNEA 2020 

Organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020 s-a realizat în baza 

O.M.E.N. nr. 5212/02.10.2018, completat de O.M.E.C. nr.4300/21.05.2020, nota M.E.C. nr. 29785/20.05.2020 

privind modelul stampilei și a foii tipizate de examen, nota M.E.C. nr. 3334/DGIP/06.07.2020 privind constituirea 

centrelor de evaluare/contestații, procedurile M.E.C. nr. 3336/06.07.2020, nr. 3337/06.07.2020, nr. 30894/15.06.2020, 

nr. 3334/06.07.2020, 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. 

944/19.10.2019.  

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. 6255/13.07.2020.  

In perioada 02.10-18.10.2020 s-a realizat înscrierea a 107 candidați şi validarea fişelor de înscriere de către aceştia la 

un numar de 19 discipline de examen. Un număr de 2 candidați au fost respinși ca urmare a neîndeplinirii condițiilor 

de studii/ vechime prevăzute de O.M.E.N. nr. 5212/02.10.2018. 

Până la data sustinerii examenului un numar de 5 candidati au solicitat invalidarea fişelor şi au anulat înscrierea, 

rezultand un număr de 100 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 (30 de candidați), educație fizică și sport (12), învățământ primar în limba română (9), 

limba si literatura română (8) și matematică (8). 

 Având în vedere contextul pandemic care a impus o serie de restricții, inclusiv suspendarea cursurilor în școli, 

începând cu data de 11 martie 2020, candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure 

inspecții la clasă (spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții). De asemenea, candidații au avut 

posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru 

didactic calificat. Au beneficiat de această măsură specială 24 candidați la 7 discipline. Dintre cei 100 candidați, doar 

43 au susținut cele două inspecții la clasă. De asemenea, portofoliul profesional cât și cererea de reevaluare a lucrărilor 

la proba scrisă (contestații) au putut fi transmise și online.  

Instruirea profesorilor supraveghetori, cât și a candidaților s-au realizat în 14.07.2020, respectiv 20.07.2020 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 lucrîrile scrise, sala de bagaje.  
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Au fost asigurate circuite de intrare-ieșire în și din clădirea centrului de examen. Au fost asigurate două cadre 

medicale pentru efectuarea triajului la intrarea persoanelor în incinta clădirii, cu măsurare de temperatură. Nu s-au 

întegistrat cazuri de depășire a temperaturii normale. S-au asigurat măști de protecție și dezinfectant pentru toți 

participanții la examen. În contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS COV2, s-a transmis spre informare și 

verificare lista persoanelor participante cître D.S.P. Brăila, Consiliul Județean Brăila și I.S.U. Brăila, prin adresa 

6440/20.07.2020.   

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

Deși au fost realizate două instruiri ale profesorilor supraveghetori, unul dintre asistenți, la preluarea lucrărilor de la 

candidați a zetat pe prima pagină rândurile rămase libere în caseta alocată disciplinei de examen, la un număr de șapte 

lucrări. Cadrul didactic supraveghetor și-a asumat eroarea făcută printr-o declarație pe propria răspundere, transmisă 

către centrul de evaluare. 

Expedierea lucrărilor la centrul de evaluare a fost asigurată prin serviciul specializat de transport, 

asigurat de Comisia națională de examen. 

La proba scrisă din cadrul examenului au participat în data de 22.07.2020 un număr de 98 (98%) candidaţi. Un număr 

de 7 candidaţi s-au retras în timpul probei scrise din motive personale, rezultând astfel 91 candidaţi cu note la proba 

scrisă (număr teze predate) la un număr de 19 discipline de examen.       

Rezultatele candidaţilor: 

a) înainte de contestaţii: promovabilitate 69,23% 

Promovati 

63 din care 

Cu note cuprinse 

8-8,99 

Cu note cuprinse 

9-9,99 

Cu note  

de 

10 

39 22 2 

Nepromovati 28 

Prezenti la examen 98 

Absenti 2 

Retrasi din examen 7 

Eliminaţi din examen 0 

Candidaţi cu teze predate (cu notă la examen 91 

 

b) după contestaţii: promovabilitate 71,42% 

Promovati 

65 

din care 

Cu note  

8-8,99 

Cu note  

9-9,99 

Cu note  

10 

41 22 2 

Nepromovati 26 

Prezenti la examen 98 

Absenti 2 

Retrasi din examen 7 

Eliminaţi din examen 0 

Candidaţi cu teze predate (cu notă la examen 91 

 

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 2020 s-a realizat conform O.M.E.C. nr.  3241/12.02.2020, 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-limba engleză Profesor pentru învățământul preșcolar 
2 

 

2.  Institutori-limba engleză Profesor pentru învățământul primar 1 
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3.  Institutori-învăţământ primar  4 

4.  Institutori – educație fizică 2 

TOTAL 9 

 

Puncte slabe: 

- numărul redus de inspecții curente/speciale se datorează suspendării cursurilor cauzate de pandemia COVID 19, 

suprapus cu perioada martie-mai, în care erau planificate cele mai multe inspecții. 

- 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. 

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 2018-2019 nr. 99 /13.09.2018, 

cod PO 31, 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 2019-2020. Din totalul de 221 

metodiști ai I.S.J. Brăila în anul 2018-2019, un număr de 32 au fost invalidați din următoarele motive: 10-pentru 

neîndeplinirea condiției acumulării a 90 credite, 12-datorită neîntocmirii raportului de activitate pentru anul școlar 

anterior, 2-pensionați, 5-cereri de retragere și 3 suspendați în urma numirii pe funcția de inspectori școlari/director.  

Procedura de selecţie a metodiştilor I.S.J. Brăila a fost revizuită pentru anul şcolar 2019-2020, eliminând evaluarea 

CV și păstrându-se 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.37415/11.09.2019. 

Prin urmare, conform procedurii de selecţie a metodiştilor I.S.J. Brăila pentru anul şcolar 2019-2020, nr. 

184/16.09.2019 cod PO – 56, numărul de locuri alocat fiecărei discipline pentru care se face selecţie, criteriile de 

selecţie, apelul şi calendarul de selecţie (nr. 11060/16.09.2019) 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 2019-2020, s-a organizat selecție pentru un număr de 15 discipline pe un număr total de 25 locuri. 

S-au înscris 22 candidați, 3 respinși, un absent și 18 promovați. Conform calendarului, selecţia metodiştilor s-a 

finalizat pe data de 30.09.2019. Nu s-au înregistrat contestaţii în procesul de selecţie. 

Cei 18 noi metodiști selectați se adaugă la cei 196 metodiști a căror activitate a fost validată pentru anul școlar 2018-

2019 și îndeplinesc criteriile din adresa M.E.N. nr. 39014/21.09.2017, rezultând un număr de 214 metodiști pentru 

anul școlar 2019-2020 (18 metodiști noi I.S.J.+162 metodiști I.S.J. din anul școlar anterior +3 metodiști C.C.D.+31 

metodiști Liceul Pedagogic=214 metodiști pentru anul școlar curent). 

Prin decizia nr. 959/02.10.2019 s-a constituit corpul de metodişti ai I.S.J. Brăila pentru anul şcolar 2019-2020, alcătuit 

dintr-un număr de 214 cadre didactice, dintre care 3 sun metodiști C.C.D. Brăila și 31 sunt metodiști ai Liceului 

Pedagogic “D.P. Perpesiciuss”, Brăila. 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. 

 
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. 
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O altă formă de perfecţionare au reprezentat-o activităţile din cadrul cercurilor pedagogice, coordonate de către 

inspectorii şcolari, a căror planificare şi evidenţă se face prin elaborarea de către 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 

Cerc pedagogic - sem. I 

„Echivalare si acordare de credite 

profesionale transferabile pentru 

personalul didactic care a finalizat 

programe speciale. Monitorizarea 

respectarii atributiilor 

responsabilului cu formarea 

continua” 

-Colegiul National “Ana Aslan” Brăila  

-Şcoala Gimnazială „Vlaicu Voda”Brăila  

-Grădiniţa Free Children Brăila  

Responsabilii cu 

formarea din 

unităţile de 

învăţământ =71 

Cerc pedagogic - sem. II 

„Organizarea activitatilor 

stiintifice, metodice si culturale. 

Parteneriat C.C.D. – unitati 

scolare” 

-Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” 

Brăila 

-Școala Gimnazială „Ion Bancila” Brăila  

-Grădiniţa nr. 1 Brăila  

 

Responsabilii cu 

formarea din 

unităţile de 

învăţământ = online 

 

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 

2019-2020 

În anul şcolar 2019-2020, 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 utilizarea unor platforme e-learning, menite sa asigure o învățare flexibilă centrată pe formabil; 

b) dezvoltarea profesională / personală a personalului didactic / personalului didactic auxiliar / personalului de 

conducere, valorificarea la clasă / în școală a activităților de formare continuă parcurse, aplicarea bunelor practici 

dobândite în cadrul programelor de formare, proiectelor, parteneriatelor. 

S-a avut în vedere și monitorizarea impactului activităților de formare continuă la unitățile cuprinse în inspecția 

școlară generală pe: 

-semestrul I: Liceul Teoretic „George Vâlsan” Făurei jud. Brăila, Școala Gimnazială „Radu Tudoran” Brăila, Școala 

Gimnazială Mircea Vodă jud. Brăila, Grădinița nr. 11 Brăila, 

 dezvoltare institutională 

Pentru desfășurarea tuturor activităților în condiții optime și în termeni de modernitate, o atenție  deosebită a fost 

acordată optimizării managementului instituţiei, amenajării și dotării tuturor spațiilor destinate formării.  

De asemenea s-a avut în vedere : 

- creşterea gradului de funcţionalitate şi utilitate a spaţiilor de formare deja existente; 

- modernizarea şi eficientizarea serviciilor oferite de biblioteca C.C.D. ; 

- dezvoltarea filialelor C.C.D. şi asigurarea funcţionalităţii C.D.I.-urilor la nivelul judeţului; 

- alocarea şi administrarea corectă a resurselor financiare. 

- activarea pe domeniul ccdbraila.ro a licentelor pentru suitele de aplicatii educaționale oferite de catre Google și 

Microsoft: G-Suite for Education si Office 365 A1 

 formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 

În anul şcolar 2019-2020 s-a acordat o importanţă deosebită realizării activităților de formare / perfecționare la nivel 

județean, şi anume: 

- proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice  din învăţământul 

preuniversitar la nivel judeţean, în concordanță cu exigențele la nivel național  și european; 

- proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii de perfecţionare prin cursuri avizate și acreditate a 

managerilor (Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățămînt preuniversitar), a personalului didactic 

auxiliar (Tehnici de documentare în bibliotecă / C.D.I.), a cadrelor didactice care predau la învățământul preșcolar 

(Modalități de aplicare a curriculumului pentru educație timpurie, Abilitare curriculară a profesorilor debutanți din 

învățământul preșcolar), a cadrelor didactice care predau la învățămîntul primar și gimnazial (CRED – Curriculum 



  

                      INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 

    ____________________________________________________________________________ 

13 

 

Relevant, Educație Deschisă pentru toți. Formare nivel II, a cadrelor didactice care predau la învățămîntul liceal 

(Formarea cadrelor didactice care participă ca evaluatori la examenul de competențe profesionale / competențe 

digitale – TIC), precum și instruirea/formarea cadrelor didactice în vederea susținerii lecțiilor în format online 

(Educație online).  

 marketing educaţional, informare, documentare şi consultanţă 

Pentru acest domeniu, obiectivele avute în vedere pe tot parcursul anului școlar 2019-2020 au fost: îndrumarea şi 

coordonarea activităților metodice, de consultanță, consiliere, expertiză, documentare, inovare, precum şi 

diversificarea modalităţilor de promovare în mediul online a ofertei de formare şi a tuturor activităţilor desfăşurate la  

C.C.D. Brăila. 

 organizarea activităţilor ştiinţifice, metodice, culturale 

S-a avut în vedere diversificarea activităţilor desfăşurate la nivelul C.C.D. pentru formarea curentă a personalului 

didactic, precum şi promovarea în mediul online a rezultatelor şi experienţelor de valoare obţinute în cercetarea şi 

proiectarea ştiinţifică, în activitatea culturală şi artistică. 

 editarea şi difuzarea de carte şi publicaţii 

S-a avut în vedere editarea de buletine metodice, suporturi de curs în format online, alte tipărituri de interes pentru 

cadrele didactice brăilene, pentru promovarea imaginii C.C.D. Brăila, a unităţilor de învăţământ din Brăila şi a 

activităţilor desfăşurate de cadrele didactice din municipiu şi judeţ. 

 parteneriate 

Un obiectiv important a fost punerea în valoare a capacităţilor socio-psihopedagogice în procesul relaţionării cu 

membrii comunităţii educaţionale şi locale, precum şi conştientizarea importanţei implicarii în proiecte, importanța 

educaţiei online, educației media, educației pentru prevenirea și combaterea violenței, pentru promovarea omului 

modern. 

 publicitate, diseminare 

S-a avut în vedere selecţia căilor şi mijloacelor de comunicare letric și online cu factorii implicaţi în procesul 

educaţional, precum şi promovarea şi diseminarea activităţilor și proiectelor în care este implicată C.C.D. Brăila. 

 dezvoltarea personală proprie şi a personalului instituţiei 

Asigurarea dezvoltării personale și profesionale a personalului instituţiei a fost posibilă prin crearea cadrului necesar 

participării acestora la stagii de formare face to face și online organizate pe platforme educaționale de M.E.C., I.S.J., 

C.C.D. sau de alte instituţii furnizoare de formare.  

 

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

Pe tot parcursul anului şcolar 2019-2020, Casa Corpului Didactic Brăila și Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, au 

corelat pachetul de obiective care l-au avut în vedere aşa încât cadrele didactice să beneficieze de o cât mai bună 

perfecţionare / formare.  

S-a avut în vedere: redimensionarea funcţiilor C.C.D., creşterea calităţii şi eficienţei activităţii C.C.D., îmbunătăţirea 

fluxului informaţional, redimensionarea reţelei formatori-formaţi,  reabilitarea formării pentru mediul rural, întocmirea 

hărţii unităţilor partenere pentru formare,  diversificarea ofertei de formare prin includerea cursurilor de educatie 

online, îmbunătăţirea calităţii activităţilor de formare, implicarea în proiecte, dezvoltarea resurselor umane şi 

materiale, dezvoltarea relaţiilor comunitare, dezvoltarea parteneriatelor. 

 

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

 dezvoltare instituțională 

- s-au facut demersuri pentru continuarea consolidării şi reabilitării la corpul de clădire de pe str. Ana Aslan și pentru 

obținerea de avize pentru punerea în funcţiune; s-au achiziţionat cărţi; s-au menținut funcționale C.D.I.-urile din judeţ; 

s-au alocat corect resursele bugetare; s-au realizat activităţi pentru obţinerea de venituri extrabugetare; s-a lucrat la 

softul pentru informatizarea bibliotecii; s-a utilizat autoturismul achiziționat pentru o bună monitorizare a C.D.I.-urilor 

și pentru deplasarea formatorilor în județ. 

 programe de formare continuă 

- s-au determinat şi ierarhizat ţintele de formare; s-au stabilit obiectivele specifice formării la nivelul judeţului; s-a 

proiectat oferta proprie de formare anuală; s-a urmărit creşterea calităţii programelor de formare; s-au identificat, 

selectat şi monitorizat formatorii; s-a gestionat corect formarea cadrelor didactice; s-au acreditat programe de formare, 

s-au organizat stagii de formare pentru cursurile acreditate atât față cât și online şi s-a făcut evaluarea internă şi 

externă a lor; s-a urmarit valorificarea cursurilor la clasă în unitățile școlare cuprinse în inspecția școlară generală pe 

semestrul I: Liceul Teoretic „George Vâlsan”  Făurei jud. Brăila, Școala Gimnazială „Radu Tudoran” Brăila, Școala 

Gimnazială Mircea Vodă jud. Brăila, Grădinița nr. 11 Brăila, 

 marketing educaţional 
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- s-a investigat şi analizat raportul dintre cererea şi oferta C.C.D. în domeniul formării; s-au elaborat chestionare, 

pliante, afişe cu privire la: formare, cursuri, concursuri, sesiuni de comunicări, servicii oferite de C.C.D. ; nu s-au 

realizat suficiente activităţi pentru obţinerea de sponsorizări. 

 domeniul informării, documentării şi consultanţei 

- s-a oferit îndrumare şi consultanţă de către profesorii metodişti şi bibliotecarul C.C.D. pentru proiectarea şi realizarea 

activităţilor metodice la nivelul şcolii şi la cercurile pedagogice; s-a realizat consiliere metodică în vederea obţinerii 

gradelor didactice; s-au întocmit bibliografii pe anumite teme; s-au prezentat noutăţile în specialitate la cercurile 

pedagogice, în pliante şi pe site-ul C.C.D.; s-au realizat recenzii de carte, expoziţii şi s-a difuzat carte în regim de 

librărie, dar nu în cantitatea dorită. 

- s-a oferit îndrumare şi consultanţă de către directorul C.C.D., inspectorul de specialitate disciplina Informatica, 

profesorii metodisti pentru disciplina informatica si informaticianul C.C.D. pentru utilizarea de catre cadrele didactice 

a platformelor educationale (Webex, Teams, Zoom, Meet, Google Classroom). 

- directorul C.C.D. a inclus în planul de inspecţii, inspecţii tematice cu întocmire a notelor de control cu privire la 

activitatea C.D.I.-urilor si filialelor C.C.D. 

 organizarea activităţilor ştiinţifice, metodice, culturale 

a) sesiuni de activităţi interregio (Brăila–Vaslui) în cadrul proiectului DIDACTFORM,  

b) workshopuri (responsabilii de C.D.I.) în cadrul carora au fost prezentate lucrări ştiinţifice şi metodice ale cadrelor 

didactice; 

c) colocvii profesionale (responsabilii de filiale C.C.D.),  

d) mese rotunde (cadre didactice din scoli care au elevi cu CES),  

e) simpozioane (profesorii care predau Educație media), 

f) conferințe (responsabilii ariilor curriculare-istorie pe problematica Holocaustului, responsabilii ariilor curriculare 

pentru Educatia Online Inteligentă), 

g) dezbateri (responsabilii cu formarea); s-au organizat expoziţii ale cadrelor didactice și ale elevilor, 

h) manifestări dedicate unor momente omagiale: 

- „75 de ani de la moartea scriitorului Liviu Rebreanu (1885-1944)” - 1 septembrie 2019; 

- „138 de ani de la naşterea scriitorului George Bacovia (1881-1957)” - 17 septembrie 2019; 

- „105 de ani de la moartea primului rege al Romaniei CAROL I (1839-1914)” - 27 septembrie 2019; 

- „180 de ani de la naşterea primului rege al Romaniei CAROL I (1839-1914)“ - 10 octombrie 2019; 

- „100 de ani de la moartea scriitorului Alexandru Vlahuţă (1858-1919)” -19 noiembrie 2019; 

- „170 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti Mihai Eminescu (1850-1889)” - 15 ianuarie 2020; 

- „168 de ani de la naşterea dramaturgului I.L.Caragiale (1852-1912)” -  30 ianuarie 2020; 

- „180 de ani de la naşterea criticului, politicianului membru al Academiei, prim-ministrului Titu Maiorescu (1840 -

1917)” - 15 februarie 2020; 

- „183 de ani de la naşterea scriitorului, povestitorului Ion Creangă (1837-1889)” -   1 martie 2020; 

- „87 de ani de la naşterea poetului, eseistului Nichita Stănescu (1933-1983)” - 31 martie 2020; 

- „55 de ani de la moartea criticului, istoricului literar, scriitor, publicist, academician român George Călinescu (1899-

1965)” - 12 martie 2020; 

- „140 de ani de la naşterea poetului Tudor Arghezi (1880-1967)” - 21 mai 2020; 

- „149 de ani de la naşterea istoricului Nicolae Iorga (1871-1940)” - 5 iunie 2020; 

- „131 de ani de la moartea Luceafărului poeziei româneşti - Mihai Eminescu (1850-1889), vitrină cu tema: „Plecat 

devreme, rămas pentru vecie” - 15 iunie 2020; 

- „130 de ani de la moartea poetului, prozatorului şi dramaturgului Vasile Alecsandri (1818-1890)” - 22 august 2020. 

i)expoziţii:  

- „Ziua Mondială a Educaţiei” - 5 octombrie 2020; 

- „Ziua Naţională a României” - 1 decembrie 2020; 

-„Sărbătoarea de Crãciun” - decembrie 2020; 

- „Ziua Internaţională a Francofoniei” - 20 martie 2020; 

- „Sãrbãtoarea Pascalã” - aprilie 2020; 

- „Ziua Bibliotecarului, Ziua Internaţională a Cărţii si Dreptului de Autor” - 23 aprilie 2020; 

- „Călător in Europa”-9 mai 2020; 

- „Cărţile Copilăriei” – 1 iunie 2020; 

- „Ziua comemorarii lui ŞTEFAN cel MARE si SFÂNT” - 2 iulie 2020; 

- Vitrina cu noutăţi 

- Materiale didactice 2020, vitrină cu lucrări ale profesorilor si elevilor premiaţi la Concursul si Simpozionul 

Interjudeţean de Materiale didactice - iunie 2020 – august 2020 
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j) lansări de carte (E-LEARNING. PLATFORMA MOODLE - ANTON CRISTINA ELENA, ABORDARI 

DIDACTICE NOI IN STUDIUL ELEMENTELOR DE VOCABULAR LA GIMNAZIU – TAPOR MIHAELA, 

ORIZONTURI EDUCATIVE, Braila 2019. Ghid de bune practici – Inspectoratul Scolar Judetean Braila, Liceul 

Pedagogic D.P. Perpessicius Braila, Directia Generala Invatamant – Raionul Cahul – Republica Moldova, Sindicatul 

Invatamant Corneliu Gheorghe Caranica Braila, Casa Corpului Didactic Braila redactori:  Bonciu Ecaterina, Anton 

Cristina Elena, Tehnoredactare: Mircioi Mariana,  USING MEDIA TEXTS IN TEACHING ENGLISH – TEODORU 

OTILIA ADRIANA, SUNET. CULOARE. MISCARE – Ghid metodic – ORZAN PAULA, MATEESCU LILIANA, 

FOREIGN LANGUAGES AT PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS – PERIANU STELUTA, 

PARTICULARIZARI ALE METODELOR ACTIV – PARTICIPATIVE IN INVATAMNTUL PRIMAR. Ghid 

practic pentru disciplina Limba si literatura romana clasele III-IV – DANIELA BARBU, NEGOCIEREA 

CONFLICTELOR PRIN STRATEGII DE COMUNICARE DIDACTICA - IAURUM GABRIELA, 1919 – 2019 – 

100 de ani Centenarul Nostru – Glasul Multor Murgocisti. Almanah cultural ilustrativ – Coordonatori: Giurca Mihaela 

Florina, Mocanu Romeo Cezar, Prus Paul, Stroe Elena Olga, EDUCATIA ONLINE. TEHNOLOGIA IN SPRIJINUL 

PREDARII – INVATARII-EVALUARII – ANTON CRISTINA ELENA  

k) prezentare diverse softuri educaţionale (Legislație, Bibliotecă, Webex, Meet, Zoom, Teams) și platforme 

educaționale (Informatica în școală, Blackboard Learn+, Moodle, Google Classroom); 

l) schimburi de experienţă între cadre didactice din Brăila şi cadre didactice din alte județe (județele Alba,  Brăila, 

Caraș – Severin, Constanța, Vaslui) și chiar din alte țări (Turcia, Spania, UK, Italia, Rusia). 

 editarea şi difuzarea de carte şi publicaţii 

-s-au elaborat materiale suport de curs pe hârtie sau / şi online pentru cursurile:  Protecția datelor personale, 

Asigurarea calității în educație, Management și comunicare, Educație media la școală și în societate, Curs de formare 

pentru profesorii metodiști, Modalități de intervenție în activitatea la clasă cu copii cu CES, Tehnici de documentare în 

bibliotecă / CDI, Management de proiect - curs de scriere proiecte europene ERASMUS, Aplicarea eficientă a 

programei școlare pentru disciplina Chimie, Orientări conceptuale privind organizarea și proiectarea demersului 

didactic la educație fizică, Aplicarea eficientă a programei școlare pentru disciplina Elemente de limba latină și de 

cultură romanică, Prevenirea și combaterea violenței în școală, Educația online, Modalități de aplicare a 

curriculumului pentru educație timpurie, Abilitare curriculară a profesorilor debutanți din învățământul preșcolar, 

Formarea cadrelor didactice care participă ca evaluatori la examenul de competențe profesionale, Formarea cadrelor 

didactice care participă ca evaluatori la examenul de competențe digitale – TIC. 

 parteneriate 

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

(Universitatea Spiru Haret, Universitatea din Bucuresti, Academia de Studii Economice București, Universitatea 

„Dunarea de Jos” Galati, Asociația SOCIETATEA NAȚIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ 

ȘI CULTURĂ, furnizori de formare, unităţi şcolare din municipiu şi judeţ, I.PJ. Brăila, D.G.A.S.P.C. Brăila; se va 

urmări îmbunătăţirea relaţiei  C.C.D. Brăila – ONG-uri/ fundaţii. 

 publicitate, diseminare 

-s-a difuzat în toate unităţile şcolare oferta de formare a C.C.D. Brăila, ghiduri pentru educatia online (Webex, Meet, 

Zoom, Teams, Google Classroom), chestionare privind nevoia de formare; a fost mediatizată  activitatea C.C.D. Brăila 

în mass-media (articole/ comunicate de presa) şi în revista CCD; s-au popularizat activităţile desfăşurate de C.C.D. 

Brăila pe site-ul instituţiei (www.ccdbraila.ro), s-a lucrat la varianta site-ului în limba engleză, dar nu a fost încă 

publicată. 

 dezvoltarea personală proprie şi a personalului instituţiei 

-s-au repartizat eficient sarcinile în cadrul echipei C.C.D. Brăila; reprezentanţii echipei C.C.D. Brăila au participat la 

acţiunile specifice organizate de M.E.C., C.N.P.E.E., I.S.J. Brăila,  Universitatea Politehnică București, Academia de 

Studii Economice București, Universitatea “Dunarea de Jos” Galați, Asociația SOCIETATEA NAȚIONALĂ SPIRU 

HARET PENTRU EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ, I.S.J. Vaslui, I.S.J. Galati, I.S.J. Vrancea, C.C.D. Buzău, 

C.C.D. Galați, C.C.D. Vrancea, C.C.D. Tulcea, C.C.D. Constanța, C.C.D. Bacău, Asociația Clubul Informaticii 

Economice – Cyberknowledge Club, Centrul Județean de Excelență Vaslui, Edu Apss S.R.L., I-TOM Solutions S.R.L; 

s-au realizat întâlniri periodice cu profesorii metodişti ai I.S.J. Brăila şi cu profesorii formatori ai C.C.D. Brăila; s-a 

avut în vedere perfecţionarea permanentă a membrilor echipei C.C.D. Brăila. 

Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 

Programe de formare ale casei corpului didactic, acreditate de MEN 

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

participanţi 

Protecția datelor personale - O.M.E.N 5046/06.09.2018 modificat prin 11 30 
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Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de MEN şi derulate prin CCD 

Furnizorul 

programului 

acreditat 

Denumirea 

programului 

Nr. deciziei 

de acreditare 

Nr.  credite Nr. 

Participanţi 

ASOCIAȚIA EGOMUNDI 

CĂLĂRAȘI 

Inovare și schimbare în 

managementul 

instituțiilor de 

învățământ 

preuniversitar 

O.M.E.N. 

4737/09.08.2019 

120 ore,  

30 CPT 

26 

C.C.D. Buzău "CRED – 

CURRICULUM 

RELEVANT, 

EDUCAŢIE DESCHISĂ 

pentru toţi. Formare 

nivel II – învățământ 

primar" (9 grupe) 

O.M.E.N. 

3995/10.05.2019 

120 ore,  

30 CPT 

202 

C.C.D. Buzău "CRED – 

CURRICULUM 

RELEVANT, 

EDUCAŢIE DESCHISĂ 

pentru toţi. Formare 

nivel II – învățământ 

gimnazial"  (14 grupe: 5 

grupe limba și literatura 

română, 2 grupe limba 

franceză, 2 grupe limba 

engleză, 5 grupe 

matematică) 

O.M.E.N. 

4737/09.08.2019 

120 ore,  

30 CPT 

328 

Asociația Societatea 

Națională Spiru Haret pentru 

Educație, Știință și Cultură 

-Programul P1 – 

Învățământ de calitate 

centrat pe beneficiarii 

educației - 

DIDACTFORM 

O.M.E.N. 

4586/09.082017 

100 ore,  

25 CPT 

8 

S2G1 BR  O.M.E.N. 3662/13.03.2019 

Asigurarea calității în educație 

2019 
O.M.E.N. 5026/04.09.2018 16 30 

Management și comunicare O.M.E.N. 5026/04.09.2018 30 30 

Asigurarea calității în educație 

2020 
O.M.E.N. 5026/04.09.2018 16 30 

Educație media la școală și în 

societate 
O.M.E.C    3189/07.02.2020 10 60 

Educatia online. Tehnologia în 

sprijinul predării-învățării-

evaluării 

O.M.E.C. 4925/10.08.2020 12 0 

Informatica și TIC pentru 

gimnaziu – clasa a V-A 
O.M.E.N. 4586/09.08.2017 15 0 

Management educațional O.M.E.N. 5026/04.09.2018 30 0 

Managementul proiectelor O.M.E.N. 5026/04.09.2018 22 0 

Tehnologii informaționale și 

de comunicare – nivel avansat 
O.M.E.N. 5026/04.09.2018 22 0 
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Asociația Societatea 

Națională Spiru Haret pentru 

Educație, Știință și Cultură 

-Programul P3 - 

Dezvoltare instituțională 

prin educație de calitate -

DIDACTFORM 

O.M.E.N. 

4586/09.082017 

100 ore,  

25 CPT 

7 

Asociația Societatea 

Națională Spiru Haret pentru 

Educație, Știință și Cultură 

-Programul P2 Metode și 

instrumente pentru 

incluziune școlară - 

DIDACTFORM 

O.M.E.N. 

4586/09.082017 

25 30 

 

Programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale MEN,  organizate prin casa 

corpului didactic 

 

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

Nr. 

crt. 

Teme din categoria : Durata Nr. cursanţi 

1 Modalități de intervenție în activitatea la clasă cu copii cu CES 24 33 

2 Tehnici de documentare în bibliotecă / CDI 24 50 

3 Management de proiect - curs de scriere proiecte europene ERASMUS 24 40 

4 Aplicarea eficientă a programei școlare pentru disciplina Chimie 24 47 

5 Orientări conceptuale privind organizarea și proiectarea demersului didactic 

la educație fizică 24 55 

6 Aplicarea eficientă a programei școlare pentru disciplina Elemente de limba 

latină și de cultură romanică 24 31 

7 Prevenirea și combaterea violenței în școală 24 46 

8 Modalități de aplicare a curriculumului pentru educație timpurie - 3gr 24 71 

 

Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ; 

Nr. 

crt 

Tema 

programului 

Nr. adresei MEN de 

convocare 

Grup ţintă Durata 

ore 

Nr. 

cursanţi 

1 Curs de formare 

pentru profesorii 

metodiști 

Nr. 37569 / 07.10.2019 cadre didactice din 

învățământul 

preuniversitar din 

municipiul și județul 

Brăila care fac parte din 

corpul profesorilor 

metodiști 

24 21 

2 Educația online Nr. 79/10.03.2020 cadre didactice din 

învățământul 

preuniversitar din 

municipiul și județul 

Brăila 

8 1205 

3 Manuale 3D Nr. 4591/10.08.2020 cadre didactice din 

învățământul 

preuniversitar din 

municipiul și județul 

Brăila 

8 10 

Nr. 

crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata Nr. 

cursanţi 

1 Abilitare curriculară a profesorilor 

debutanți din învățământul preșcolar - 

2 gr 

cadre didactice debutante nivel 

preșcolar din unitățile școlare din 

municipiul și județul Brăila 

24 48 

2 Instruire debutanți cadre didactice debutante din 

unitățile școlare din municipiul și 

județul Brăila 

8 100 
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Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea 

concursului național de ocupare a posturilor vacante; 

 

Activități de formare a cadrelor didactice din unități de învățământ preuniversitar din județ în vederea dezvoltării 

competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul 

preuniversitar sau a concursului național de ocupare a posturilor vacante; 

 

 

Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ preuniversitar din județ 

 

Activități de instruire/ formare a responsabililor cu formarea continuă și dezvoltarea profesională din unități 

de învățământ preuniversitar din județ 

 

Programe/ Activităţi desfăşurate în mediul rural 

Nr. 

crt. 

Localitatea Titlul 

programului 

Durata 

ore 

Nr. participanţi 

1 C.D.I.  

din județ 

Dezvoltarea competentelor de învățare și 

a abilităților socio-emoționale la elevi în 

cadrul C.D.I. Monitorizarea activității în 

C.D.I. 

8 16 

 

Nr. 

crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata Nr. 

cursanţi 

1 Instruire suplinitori cadre didactice suplinitoare de 

toate specialitățile din unitățile 

școlare din municipiul și județul 

Brăila 

8 335 

Nr. 

crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata Nr. 

cursanţi 

1 Formarea cadrelor didactice care 

participă ca evaluatori la examenul de 

competențe profesionale 

cadre didactice de toate 

specialitățile din unitățile școlare 

din municipiul și județul Brăila 

24 74 

2 Formarea cadrelor didactice care 

participă ca evaluatori la examenul de 

competențe digitale - TIC 

cadre didactice de toate 

specialitățile din unitățile școlare 

din municipiul și județul Brăila 

24 37 

Nr. 

crt. 

Tema activității de instruire/ 

formare 

Locul desfășurării 

activității 

Durata 

 

Nr. 

participanți 

1 

 

Instruirea directorilor privind 

managementul educational optimizat – 

Cresterea responsabilitatii si asumarii 

rolului directorului cu privire la 

calitatea educatiei furnizate de 

unitatea de invatamant 

Liceul Tehnologic „P. Istrati” 

Braila 

Scoala Gimnaziala „M. 

Eminescu” Braila 

Scoala Gimnaziala Dudesti Braila 

Gradinita nr. 49 Braila 

 

8 

 

100 

 

2 Educatia online online 8 77 

Nr. 

crt. 

Tema activității de instruire/ 

formare 

Locul desfășurării activității Durata 

ore 

Nr. 

participanți 

1 Echivalare și acordare de credite 

profesionale transferabile pentru 

personalul didactic care a finalizat 

programe speciale. Monitorizarea 

respectarii atribuțiilor responsabilului 

cu formarea continua 

-Liceul Tehnologic “Anghel 

Saligny” Brăila 

-Şcoala Gimnazială „Dr. 

Luca”Brăila 

-Grădiniţa nr. 51 Brăila 

 

2 

 

86 
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Programe/activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor,romilor din zonele defavorizate şi altor 

grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ preuniversitar) 

Nr. 

crt. 

Localitatea Titlul programului Grupul ţintă Durata 

ore 

Nr. 

participanţi 

1 Brăila IC3 Digital Literacy Certification cadre didactice  - 2 

2 Brăila E.C.D.L. – Standardul international 

pentru certificarea competentelor 

digitale  

cadre didactice / 

Elevi 

- 3 

3 Brăila Școala de Vara cadre didactice, 

elevi, pensionari 

8 60 

 

Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale) 

Nr. 

crt 
Denumirea programului 

Parteneri 

 

1. Protocol de parteneriat 

Curs de introducere în alternativa educațională 

Waldorf 

Asociația Waldorf Brăila 

Casa Corpului Didactic Brăila  

Liceul Pedagogic “D.P.Perpessicius” Brăila 

2. Protocol de parteneriat Comunitatea Rusilor Lipoveni din  România 

Casa Corpului Didactic Brăila  

3. Simpozion/Concurs Regional  de creație și 

îndemânare “Micii meseriași –  

O LUME CARE SE PIERDE....”  

Inspectoratul Școlar Județean Brăila 

Casa Corpului Didactic Brăila  

Liceul tehnologic “Grigore Moisil” Brăila 

4. Proiect Educațional Județean “Tineri pentru 

tineri” 

Școala Gimnazială Gemenele, jud. Brăila,  

Casa Corpului Didactic Brăila, 

Colegiul Național “Gh. M. Murgoci” Brăila,  

Școala Gimnazială “R. Tudoran” Brăila, 

Școala Gimnazială Movila Miresii, județul Brăila,  

Școala Gimnazială Traian, jud. Brăila, 

Liceul teoretic “N.Iorga” Brăila 

5. Proiect Educațional Concurs Interjudețean 

interdisciplinar “Alimentele și sănătatea” 

Școala gimnazială  

Surdila Găiseanca, jud. Brăila, 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila,  

Inspectoratul Școlar Județean Buzău, 

Inspectoratul Școlar Județean Brașov, 

Casa Corpului Didactic Brăila,  

Școala gimnazială “Toma Tâmpeanu ” 

Galbenu, jud. Brăila,  

Școala gimnazială Jirlău, jud. Brăila, 

Școala gimnazială Robeasca, jud.Buzău,  

Grădinița cu program prelungit nr. 7 Brașov 

6. Concurs interjudețean de Creație Plastică 

“Magia Crăciunului” 

Școala gimnazială “Toma Tâmpeanu ” 

Galbenu, jud. Brăila, 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila,  

Inspectoratul Școlar Județean Buzău, 

Casa Corpului Didactic Brăila, 

Grădinița cu program prelungit Brașov, 

Școala gimnazială Jirlău, jud. Brăila, 

Școala gimnazială Surdila Găiseanca, jud. Brăila, 

Școala gimnazială Robeasca, jud.Buzău 

7. Proiect Județean “Două secole de la nașterea lui 

Nicolae Bălcescu. Realizările Generației 

Pașoptiste” 

Colegiul Național “A.Aslan” Brăila, 

Liceul tehnologic  “P.Istrati” Brăila, 

Biblioteca județeană “P.Istrati” Brăila, 

Casa Corpului Didactic Brăila 
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8. Proiect Național “Paștele- Obiceiuri și tradiții” Inspectoratul Școlar Județean Brăila, 

Casa Corpului Didactic Brăila,  

Școala Gimnazială “Al. I.Cuza” Brăila 

Liceul tehnologic de constructii și protecția mediului  

Arad, 

Scoala gimnaziala “Alexandru Davila” Pitești, jud. Argeș 

Liceul tehnologic “D.Mangeron ” Bacău, jud. Bacău 

Școala gimnazială nr.1  Tăuteu, Ciribiș, jud. Bihor 

Liceul tehnologic Ștefan cel Mare și Sfânt, Vorona, jud. 

Botoșani 

C.S.E.I. Victoria, jud. Brașov 

Școala gimnazială “N. Labiș”,  Firidei, București 

Școala gimnazială “V. Voiculescu”, com. Pîrscov, jud. 

Buzău 

Școala gimnazială nr. 3 Oțelu Roșu, jud. Caraș Severin 

Școala gimnazială nr. 1 Valea Argovei, jud. Călărași 

Școala gimnazială “Ioan Opriș”, Turda, jud. Cluj 

Școala gimnazială nr. 1 Hârșova, jud. Constanța 

Școala gimnazială Filiași, jud. Dolj 

Școala gimnazială “D. Sturza” Tecuci, jud. Galați 

Școala gimnazială nr. 1 Bumbești Jiu, jud. Gorj 

Școala gimnazială Săveni, jud. Ialomița 

Școala gimnazială “Ion Simionescu” Iași, jud. Iași 

Liceul cu program sportiv nr. 1 Clinceni, jud. Ilfov 

Colegiul tehnic de transporturi auto  Baia Mare, jud. 

Maramureș 

Școala gimnazială “Dumitru Crașoveanu” Izvoru Bârzii, 

jud. Mehedinți 

Școala gimnazială Iernut, jud.  Mureș 

Școala gimnazială “Ion Creangă” loc. Ion Creangă, jud. 

Neamț 

Școala gimnazială “Ion Câmpineanu” Câmpina, jud. 

Prahova 

Școala gimnazială  Vama, jud. Satu Mare 

Școala gimnazială “Gh. Lazar” Zalău, jud. Sălaj 

Școala gimnazială Hârtop, jud. Suceava 

Școala gimnazială “Al.Colfescu” Alexandria, jud. 

Teleorman 

Colegiul Național Pedagogic  “Carmen  Sylva” 

Timișoara, jud. Timiș 

Școala gimnazială nr. 3 Popeni, jud. Vaslui 

Liceul tehnologic “C.N.Pleșoianu” structura 

Sc.gimnazială  Spiru Haret Râmnicu Vâlcea, jud, Vâlcea 

9. Proiect Educațional Simpozion Județean “Școala 

și grădinița -parteneri” 

Școala gimnazială  ”I.Creangă” Brăila 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila, 

Casa Corpului Didactic Brăila 

10. Concurs Județean  ”Creativitate cu Tangram” Casa Corpului Didactic Brăila,  

Școala gimnazială  ”A.Vlaicu” Brăila, 

Școala gimnazială  ”V.Vodă” Brăila, Școala gimnazială  

”Al.I.Cuza” Brăila,   

Liceul Pedagogic ”D.P.Perpessicius”Brăila,  

Liceul de arte  ”H.Darclee” Brăila, 

Școala gimnazială  ”I.Creangă” Brăila, 

Școala gimnazială Tichilești, jud. Brăila 

11. Proiect Educațional Județean “Fantezii din 

hârtii” 

Școala gimnazială “George Coșbuc” Brăila, 

Casa Corpului  Didactic Brăila, 
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C.S.E.I. Brăila 

12. Simpozion Județean “Dezvoltarea motivației 

pentru învățare în mediul școlar“  

Inspectoratul Școlar Județean Brăila, 

Casa Corpului Didactic Brăila, 

Școala Gimnazială “A.Vlaicu” Brăila,  

13. Proiect Regional/Interjudețean  

Concurs Interjudețean  

“Materiale  Didactice 2020” 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila, 

Casa Corpului Didactic Brăila 

14. Concurs regional de ecologie și protecția 

mediului “Gândim, simțim, suntem ...verde!“ 

Școala gimnazială Vădeni, jud. Brăila 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila, 

Casa Corpului Didactic Brăila 

Școala gimnazială “D.Știubei”, structura Liceului teoretic 

“Decebal” Constanța, 

Școala gimnazială “Ionel Teodoreanu“ București, 

Școala gimnazială nr. 2 Petroșani, jud. Hunedoara, 

Școala gimnazială sat Cândești, jud.Buzău, 

Școala gimnazială nr. 5, Piatra Neamț, jud, Neamț, 

Școala gimnazială “Sf.Gheorghe“, Cuca, jud. Galați, 

Școala gimnazială Movila Miresii, jud. Brăila 

Liceul teoretic “N.Oncescu“ Ianca, jud. Brăila 

Școala gimnazială “D.Cantemir“, Brăila, jud. Brăila, 

Liecul Pedagogic “D.P.Perpessicius“ Brăila 

15. Protocol de parteneriat “Abordarea integrată a 

disciplinelor  Limba și literatura română și 

Matematică – exemple de bune practici în 

învățământul primar“  

Școala Gimnazială “F.Neagu” Brăila, 

Casa Corpului Didactic Brăila 

16. Simpozion Național “Noi și Pământul pentru o 

viață mai bună” 

Colegiul Tehnic “C.D.Nenițescu”  Brăila, 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila, 

Casa Corpului Didactic Brăila 

17. Proiect educațional județean Școala de vară Casa Corpului Didactic Brăila 

Școala gimnazială Vădeni, jud. Brăila 

Școala gimnazilă Cireșu, jud. Brăila 

Școala gimnazială “A.Pann”  Brăila 

Liceul tehnologic “N.Titulescu” Însurăței, jud. Brăila  

18. Proiect județean “Ziua bibliotecarului și Ziua 

Mondială a Cărții” 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila, 

Casa Corpului Didactic Brăila, 

Școala Gimnazială “A.Pann” Brăila, 

Liceul tehnologic “A.Saligny” Brăila 

19. Protocol de parteneriat  “Cu mască, fără mască” Colegiul Național “A.Aslan” Brăila, 

Casa Corpului Didactic Brăila 

20. Proiectul Național “Eu și copilul meu” Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Brăila 

Casa Corpului Didactic Brăila 

21. Proiectul Național  “ABC-ul emoțiilor” Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Brăila 

Casa Corpului Didactic Brăila 

22. Proiectul Național   “Necenzurat” Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Brăila 

Casa Corpului Didactic Brăila 

23. Proiectul Național   “Cum  să creștem sănătoși” Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Brăila 

Casa Corpului Didactic Brăila 

24. Acord de parteneriat  Asociația Egomundi Călărași 

Casa Corpului Didactic Brăila 

25. Protocol de colaborare  Universitatea “Constantin Brâncoveanu”  Brăila 

Casa Corpului Didactic Brăila 
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26. Proiect educațional județean Școala de vară  Casa Corpului Didactic Brăila 

Școala gimnaziala Vădeni 

Școala gimnaziala Cireșu 

Școala gimnaziala A.Pann Brăila 

Liceul Tehnologic N.Titulescu Însurăței,jud. Brăila 

 

Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei 

În urma analizei întregii activităţi din anul şcolar 2019-2020, pentru anul şcolar 2020-2021 C.C.D. Brăila îşi propune :  

- colaborare mai eficientă cu personalul didactic din rețea (întâlniri, instruiri), prioritar cu cadrele didactice din 

învățământul gimnazial care predau la clasa a VIII-a dupa noul curriculum și cu responsabilii cu formarea.  

- implicarea în mai multe proiecte cu parteneri din C.C.D.-uri din alte judeţe, O.N.G.-uri, fundații care să conducă la 

activități structurate pe diversitate și eficiență în mediul online. 

- o mai bună publicitate prin actualizarea site-ului C.C.D. periodic de catre informaticianul C.C.D. și prin intermediul 

presei scrise și ziare online; 

- reactualizarea bazei de date a bibliotecii cu privire la cărțile din dotare; 

- mai multe programe în mediul rural, vizând creşterea calităţii proceselor de formare şi stimularea muncii în echipă în 

filialele C.C.D. și în C.D.I.-uri. 

 

IV.2.4 PROGRAME DE PERFECŢIONARE ORGANIZATE O DATĂ LA CINCI ANI DESTINATE 

PERSONALULUI DIDACTIC ŞI PERSONALULUI DE CONDUCERE 

 

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

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. 3662/13.03.2019 

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 

 

IV.2.5 ACTIVITATEA DE MENTORAT 

 

Nr. 

crt 

Denumirea programului Parteneri din ţară 

1. Mentorat didactic şi coaching cognitiv-

comportamental pentru dezvoltarea personală a 

resurselor umane din şcolile ţintă: LOCUL DE 

MUNCĂ ŞI ECONOMIA EMOŢIONALĂ, 

VINERI, 25 octombrie  2019, Casa Corpului Didactic 

Brăila 

-Asociația SOCIETATEA NAȚIONALĂ SPIRU 

HARET PENTRU EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ ȘI 

CULTURĂ 

-I.S.J. Braila  

-C.C.D. Braila 

-I.S.J. Vaslui 

2. Mentorat didactic şi coaching cognitiv-

comportamental pentru dezvoltarea personală a 

resurselor umane din şcolile ţintă: “JOB” - UL: 

CORVOADA, VOCAŢIE SAU DISTRACŢIE, 

VINERI, 17 IANUARIE 2020, Casa Corpului 

Didactic Brăila 

-Asociația SOCIETATEA NAȚIONALĂ SPIRU 

HARET PENTRU EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ ȘI 

CULTURĂ 

-I.S.J. Braila  

-C.C.D. Braila 

-I.S.J. Vaslui 
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IV.3 REZULTATE ŞCOLARE LA EXAMENELE NAŢIONALE 

 

IV.3.1 ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EVALUĂRII NAŢIONALE, 2020 

REZULTATE OBŢINUTE 

A. Organizarea examenului la nivelul Inspectoratului Școlar prin Comisia Județeană de organizare a 

Evaluării Naționale 

Examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII- a, an școlar 2019-2020, s-a desfășurat în 

conformitate cu: 

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

- OMEN OMEN nr. 4916/26.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii 

clasei a VIII-a, în anul şcolar 2019-2020; 

- OMEC 4115/ 10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a 

VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020; 

- OMEC nr 4248/13.05.2020 de modificare si completare a OMEN nr 4916/2019 privind organizarea şi 

desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2019-2020; 

- Hotărârea nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid -19 emisă de Parlamentul României 

- Legea 55/2020 privind măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid -19 emisă de 

Parlamentul României 

- Ordonanța de Urgentă nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului Sars-Cov-2, pentru 

prelungirea unor termene pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii 

Educaței Naționale nr. 1/2011 precum si a altor acte normative emise de Guvernul României; 

- ORDIN M.E.C. și M.S. nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de 

învățământ în contextul instituirii stării de alerta pe teritoriul României; 

- ORDIN nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-

CoV-2 în unităţile/ instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau 

coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;              

- Procedura MEN nr.1561 /03.06.2020 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor 

de supraveghere audio-video, în unitățile școlare din sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării 

probelor și activităților specific din cadrul examenelor naționale în anul școlar 2019-2020; 

- Manualul de proceduri privind organizarea și desfășurarea procesului de transfer/preluare a arhivelor de subiecte 

pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, MEN 255/26.05.2020; 

- Procedura M.E.C. 2092/10.06.2020 privind transportul lucrărilorde la CE la CZE și invers, modalitatea de evaluare 

a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor, componența și atribuțiile comisiilor din unitățile de învățământ/ CE și CZE, 

modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor 

obținute de candidați la Evaluarea Națională 2020; 

- Adresa MEC Nr 2119/11.06.2020 privind tipizatul cererii pentru depunerea contestațiilor; 

- Procedura nr. 2217/12.06.2020 privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la Evaluarea 

Națională pentru absolvenții clasei a VIII a, în anul școlar 2019-2020; 

- Procedura nr. 2485/17.06.2020 privind vizualizarea de către candidații majori și părinții / reprezentanții legali ai 

candidaților minori a lucrărilor proprii, corespunzătoare probelor susținute în cadrul Evaluării Naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII a în anul școlar 2019-2020; 

- Nota M.E.C. nr. 2928/24.06.2020 cu privire la desfășurarea etapei speciale a examenului de E.N. 2020. 

1. 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 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 centre zonale de evaluare, conform ordinului comun al 

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

2. 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 74 unități de învățământ – CENTRE DE EXAMEN, stabilite la nivelul județului Brăila, Centrul Zonal de 

Evaluare – Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Brăila și Colegiul Tehnic „C. D. Nenițescu” Brăila, Centrul 
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Regional de Contestații la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila, au fost dotate cu copiatoare, calculatoare în stare 

bună de funcționare și în număr suficient desfășurării Evaluării Naționale. 

 Centrele Zonale de Evaluare - Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Brăila și Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” 

Brăila, au fost dotate, fiecare, 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 Comisiile, 1 fax, conexiune la Internet - furnizor RDS prin cablu şi stick 

wireless, consumabile.  

Centrul Regional de Contestații - Școala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila, a fost dotat cu un număr de 2 copiatoare în 

stare de funcţionare, 2 calculatoare pentru introducerea datelor, sistem integrat audio – video sălii pentru comisie și a 

celor 6 săli de evaluare, respectiv a sălii de confruntare, consumabile. 

C.E. au fost dotate de către I.S.J. Brăila cu materiale consumabile necesare examenului, conform proceselor verbale 

întocmite. 

3. Existența soluțiilor/măsurilor de rezervă în centrul de comunicare, în situația în care apar defecțiuni tehnice 

sau de alt tip. 

C.E. dispun de soluții de rezervă, respectiv sursă alternativă de curent UPS sau generator și conexiune la Internet de 

rezervă prin stick internet mobil sau wireless al altui furnizor de internet (Digi Mobile, Telecom, Vodafone, Orange). 

Centrul Zonal de Evaluare - Liceul Teoretic ”Edmond Nicolau” și Centrul Zonal de Evaluare - Colegiul Tehnic „C. D. 

Nenițescu” Brăila dispun de soluții de rezervă, respectiv sursă alternativă de curent UPS sau generator și conexiune la 

internet de rezervă prin stick internet mobil sau wireless al altui furnizor de internet. 

În data de 15.06.2020, la proba de Limba şi literatura română, nu s-au înregistrat defecțiuni, iar la ora 8.55 s-a raportat 

că toate centrele au finalizat descărcarea. 

În data de 17.06.2020, la proba de Matematică, nu s-au înregistrat defecțiuni, iar la ora 8,50 s-a raportat că toate 

centrele au finalizat descărcarea. Conexiunea la internet a funcționat în parametri normali. 

În etapa specială, cei 6 elevi înscriși au susținut examenul la centrul de examen de la Școala Gimnazială „AL. I.Cuza” 

Brăila 

În data de 29.06.2020, la proba de Limba şi literatura română, nu s-au înregistrat defecțiuni, iar la ora 8.30 s-a raportat 

că centrul a finalizat descărcarea. 

În data de 30.06.2020, la proba de Matematică, nu s-au înregistrat defecțiuni, iar la ora 8,30 s-a raportat că centrul au 

finalizat descărcarea. Conexiunea la Internet a funcționat în parametri normali. 

4. Suprevegherea audio-video din Unitățile de Învățământ/CE și din CZE 

Toate cele 74 de Centre de examen, Centrele Zonale de Evaluare - Liceul Tehnologic „Edmond Nicolau”, Colegiul 

Tehnic „C.D. Nnenitescu” Brăila și Centrul Regional de Contestații - Școala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila sunt 

dotate cu camere de supraveghere audio-video, fiind afișate anexele la Procedura operațională nr. 1561 /03.06.2020 

privind supravegherea audio-video. 

În fiecare sală de examen din centrele de examen monitorizate au fost instalate una sau mai multe camere de luat 

vederi. De asemenea, au existat camere de luat vederi şi sistem audio-video în sălile unde au fost descărcate 

subiectele, precum şi în sălile în care au fost depozitate lucrurile elevilor. Camerele de supraveghere au fost 

poziționate astfel încât să fie asigurată o bună vizibilitate a sălilor de examen. Au fost afișate informațiile referitoare la 

existența camerelor de supraveghere. 

Persoanele responsabile cu monitorizarea procesului de supraveghere audio-video și-au îndeplinit atribuțiile prevăzute 

în Procedura operațională nr. 1561 /03.06.2020, privind activitatea de supraveghere audio video, prin intermediul 

sistemelor de supraveghere audio – video, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul 

examenelor naționale, din anul școlar 2019 – 2020. 

 În Centrele Zonale de Evaluare - Liceul Tehnologic „Edmond Nicolau”, Colegiul Tehnic “C.D. Nenițescu”  Brăila și 

Centrul Regional de Contestații - Școala Gimnazială „Ion Creangă ” Brăila au fost asigurate  camere de supraveghere 

audio-video în sala comisiei (preluare / depozitare lucrări), în sălile de instruire / confruntare, în sălile de evaluare și în 

sala de depozitare a bagajelor, atât prin sistemul integrat al școlii, cât și prin cele  2 laptopuri cu înregistrare audio-

video. În timpul activităților de monitorizare în C.Z.E. și C.R.C. nu s-a constatat necesitatea optimizării unghiurilor de 

captare a imaginii și semnalului audio, în funcție de așezarea în bănci a evaluatorilor. Au fost stabilite măsuri privind 

funcționarea fără întrerupere a camerelor de supraveghere audio-video în spațiile de evaluare a lucrărilor, astfel încât 

să se respecte condițiile din procedura operațională nr. 1561 /03.06.2020, referitoare la calitatea înregistrărilor audio-

video. La verificările periodice, din oră în oră, nu s-a întâmplat ca vreo unitate să se blocheze, nefiind necesară 

închiderea și redeschiderea acestora. 

5. Informarea părinților cu privire la cadrul metodologic și procedural de organizare și desfășurare a 

examenului 



  

                      INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 

    ____________________________________________________________________________ 

25 

 

La avizierul fiecărei unități de învățământ/ C.E. au fost afișate: anexa 2 la OMECTS 4801/2010 - Metodologia de 

organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a; O.M.E.N. 4916/26.08.2019 privind 

organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 și 

calendarul examenului; procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES; 

afișaj cu tel. verde: 0800816239; extras din metodologie privind art. 29 și 30. 

Pe ușile sălilor de clasă au fost afișate: liste nominale cu elevii repartizați în sală; anexa 1- Sală de examen 

supravegheată audio-video; extras din OMEN nr. 4916/26.08.2019, art. 11 / art. 29 din Metodologia de 

organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a.  
Părinții au fost informați, prin sistem videoconferinte, cu privire la metodologia de organizare și desfășurare a 

examenului de Evaluare Națională, procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii 

cu C.E.S.  

Au fost afișate atât pe ușile de intrare, cât și la aviziere și pe ușile sălilor de clasă din centrele de examen numerele 

gratuite de tel. Verde, anexele din procedura 1561/03.06.2020 

6. Legalitatea înscrierii candidaților la Evaluarea Națională 

Este respectat Ordinul M.E.C. nr. 4916 /26.08.2019, fiind înscriși la E.N. 2020 un număr de 2538  elevi  promovați în 

anul școlar 2019-2020 la clasa a VIII-a. Înscrierea și verificarea legalității înscrierilor celor 2538 de candidaţi în baza 

de date EVNAT s-a finalizat vineri, 05.06.2020. 

7. Arondarea elevilor la unități de învățământ în care se susțin probele scrise. 

La nivelul județului Brăila au fost constituite 74 centre de examen. 

Următoarele unități de învățământ au fost arondate la C.E.: 

- C.E. Liceul Teoretic „N. Iorga” – arondată Școala Gimnazială „Dr. Luca”- adresa I.S.J. Brăila nr. 3355/ 15.05.2020. 

- C.E. Școala Gimnazială Cazasu - arondată Școala Gimnazială „Aurel Horneț” Tudor Vladimirescu - adresa I.S.J. 

Brăila nr. 3467/ 20.05.2020.  

- C.E. Școala Gimnazială Rîmnicelu- arondată Școala Gimnazială Racovița - adresa I.S.J. Brăila nr. 3468 / 

20.05.2020. 

La centrul de examen stabilit pentru etapa specială a EN 2020, (Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Brăila) la care au fost 

înscriși 6 elevi din județul Brăila,  au fost arondate, cf adresei nr. 5417/25.06.2020, următoarele unități școlare: Școala 

Gimnazială “Sf. Andrei”, Școala Gimnazială „A. Pann”, Școala Gimnazială Victoria, Liceul cu Program Sportiv, 

Liceul de Arte „H. Darclée”. 

8. Constituirea Centrelor de Examen și a Centrelor Zonale de Evaluare. Constituirea de comisii/ subcomisii 

aflate sub efectivul prevăzut de metodologii 

Comisia judeţeană de organizare a evaluării naţionale din județul Brăila a fost numită prin Decizia inspectorului școlar 

general cu nr. 964/07.10.2019 privind constituirea Comisiei Județene pentru organizarea și desfășurarea Evaluării 

Naționale 2020 – Președinte: prof. VIOREL BOTEA – Inspector Școlar General; Vicepreședinte: prof. Romeo Cezar 

Mocanu – Inspector Școlar General Adjunct; Secretar: prof. Daniela Petre– inspector școlar pentru proiecte 

educaționale. 

Membri: prof. Gurzu Cristian – inspector școlar, prof. Stanciu Nicoleta – inspector școlar; informatician Ionel Vlad – 

responsabil cu activitatea de comunicații virtuale, reactualizată prin Decizia I.S.J. Brăila nr.532/19.06.2020 în urma 

schimbării vicepreședintelui, respectiv prof. Romeo Cezar Mocanu– Inspector Școlar General Adjunct, cu prof. 

Cătălin Canciu– Inspector Școlar General Adjunct. 

Decizia I.S.J. Brăila nr. 435/13.06.2020 privind Constituirea Centrelor Zonale de Evaluare la Liceul Tehnologic 

„Edmond Nicolau” Brăila (C.Z.E. 1), și la Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” (C.Z.E. 2) precum și a Comisiei din 

C.Z.E. pentru examenul de EN 2020, Președinte: prof. Babeș Marian Gabriel – inspector școlar- CZE 1 și Președinte: 

Pavel Corina Roberta - inspector școlar - CZE 2. 

Decizia I.S.J. Brăila nr.544/23.06.2020 privind constituirea Centrului Regional de Contestații la Școala Gimnazială 

„Ion Creangă ” Brăila și de stabilire a comisiei de contestații din Centrul Regional de Contestații EN 2020. Președinte: 

prof. Stroe Aurelia – inspector școlar. 

Pentru emiterea deciziilor de numire a comisiilor din centrele de examen, directorii unităților de învățământ au trimis 

propuneri, acestea au fost discutate la nivelul comisiei judeţene, apoi s-a emis Decizia I.S.J. Brăila nr.434/13.06.2020 

privind Constituirea comisiilor din unităților de învățământ pentru organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale 

2020 și anexe la decizie pentru cele 74 unități de învățământ – Centre de Examen 

Pentru centrul de examen din cadrul Evaluării Naționale, etapa specială, a fost emisă Decizia nr. 562/ 27.06.2020 

privind stabilirea centrului de examen pentru etapa specială a E.N. (Școala Gimnazială „AL.I. Cuza”) și a comisiei din 

centrul de examen pentru etapa specială a Evaluării Naționale 2020. 
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9. Existența aprobărilor Comisiei Naționale / Comisiei Județene pentru cazurile speciale (număr de aprobări 

pe categorii) 

 La Comisia Judeţeană de organizare a evaluării naţionale din județul Brăila  au fost înregistrate 3  cazuri speciale, 

conform art. 31, din O.M.E.C.T. nr. 4801 / 31.08.2010.  

La dosarul comisiei există solicitările părinților, înregistrate la I.S.J. Brăila.  C.J.E.N. 2020 Brăila a aprobat, conform 

proceselor verbale următoarele 3 situații speciale: 3 elevi au susţinut examenul cu prelungirea timpului de lucru cu 1 

oră. Dintre aceștia, 1 elev a susţinut examenul în sală special amenajată, însoțit de terapeutul personal, 1 elev cu 

deficiențe de vedere a susținut examenul, în sală special amenajată cu subiect printat pe A3, lupă personală, un laptop 

pus la dispoziție de către unitatea școlară pentru situația în care nu va reuși să vizualizeze subiectele pe format A3. 

În toate cele 3 cazuri speciale s-a respectat art.31 din OMECTS nr. 4801/2010 și procedura M.E.C. 

nr.26361/14.02.2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de 

vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: 

evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII a și examenul de bacalaureat, sesiunea 2020. 

10. Organizarea transportului şi a securităţii lucrărilor scrise, pe întreaga perioadă a evaluării naționale. 

I.S.J. Brăila a formulat Adresa nr. 4153/04.06.2020 către Inspectoratul de Jandarmi Brăila, Inspectoratul Județean de 

Poliție, Poliția Locală – pentru asigurarea prezenţei poliţiştilor din poliţia comunitară sau a jandarmilor la Centrul 

Zonal de Evaluare pentru paza lucrărilor scrise şi la unităţile de învăţământ desemnate Centre de Examen pentru 

păstrarea ordinii publice și adresa I.S.J. Brăila nr.4153/ 04.06.2020, către unitățile de învățământ din mediul rural, 

C.E. pentru Evaluare Națională 2020. 

Paza pentru toate Centrele de Examen şi Centrele Zonale de Evaluare a fost asigurată atât de către Inspectoratul de 

Jandarmi Județean Brăila, cât și de către Inspectoratul de Poliție Județean Brăila.  

Transportul lucrărilor, de la Brăila la Slobozia (Ialomița) și retur, s-a realizat conform Procedurii M.E.C. nr. 

2259/15.06.2020, art. 6, și art. 7. Transportul lucrărilor a fost efectuat de poșta militară. 

Securitatea lucrărilor scrise în Centrele Zonale de Evaluare - Liceul Tehnologic „Edmond Nicolau” Brăila, Colegiul 

Tehnic „C.D. Nenițescu” Brăila și Centrul Regional de Contestații - Școala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila a fost 

asigurată prin păstrarea acestora într-un fișet metalic, cu lacăt, în camera de lucru a comisiei, cu monitorizare audio – 

video. Transportul lucrărilor de la I.S.J. Brăila s-a realizat sub supravegherea Jandarmeriei Brăila. 

In cadrul etapei speciale a E.N. 2020, transportul lucrărilor în județul evaluator – Ilfov – s-a realizat cf. procedurii 

M.E.C. nr. 2259/15.06.2020 si notei M.E.C. 2958/ 29.06.2020: transportul lucrărilor a fost asigurat de către 2 delegați 

desemnați de către CJEN 2020. 

11.  Asigurarea asistenţei medicale și a pazei/ordinii pe durata probelor scrise. 

Comisia județeană a solicitat Direcției de Sănătate Publică Brăila, prin adresa I.S.J. Brăila, nr.4435/ 10.06.2020 

furnizarea informațiilor privind elevii și personalul didactic, nedidactic, didactic auxiliar aflate in izolare/ carantina/ 

internate cu suspiciunea sau confirmate cu infectia cu Sars – Cov 2.  

A solictat, de asemena, asigurarea asistenței medicale prin adresa I.S.J. Brăila nr.4673/ 12.06.2020 către Serviciul 

Public de Asistență Medicală Brăila.  

La unitățile de învățământ Centre de Examen din municipiul Brăila, măsurarea temperaturii la intrarea în CE și 

asistența medicală au fost asigurate de asistentul medical/ medicul școlar din școală, în județ au fost semnate 

protocoale între unitatea de învățământ și dispensarul medical din comună pentru asigurarea asistenței pe perioada 

examenului.  

Prin adresa nr. 4153/04.06.2020 către Inspectoratul Județean de Jandarmerie și Poliție Brăila s-a transmis  lista 

unităților de învățământ C.E. și către Inspectoratul Județean de Poliție Brăila – C.Z.E. pentru asigurarea unui climat 

optim în zonă.  

12. Legalitatea constituirii Comisiei Județene, a comisiilor din unitățile de învățământ / centrele de examen și 

din centrele zonale de evaluare. Existența listelor de rezervă cu personal didactic care să poată prelua, dacă se 

impune, anumite funcții în comisiei 

Decizia inspectorului școlar general cu nr. 964/07.10.2019 privind constituirea Comisiei Județene pentru organizarea 

și desfășurarea Evaluării Naționale 2020 – Președinte: prof. VIOREL BOTEA – Inspector Școlar General; 

Vicepreședinte: prof. Romeo Cezar Mocanu – Inspector Școlar General Adjunct; Secretar: prof. Daniela Petre– 

inspector școlar pentru proiecte educaționale. 

Membri: prof. Gurzu Cristian – inspector școlar, prof. Stanciu Nicoleta – inspector școlar; informatician Ionel Vlad – 

responsabil cu activitatea de comunicații virtuale, reactualizată prin Decizia I.S.J. Brăila nr.532/19.06.2020 în urma 

schimbării vicepreședintelui, respectiv prof. Romeo Cezar Mocanu– Inspector Școlar General Adjunct, cu prof. dr. 

Cătălin Canciu– Inspector Școlar General Adjunct. 
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Decizia I.S.J. Brăila nr. 435/13.06.2020 privind Constituirea Centrelor Zonale de Evaluare la Liceul Tehnologic 

„Edmond Nicolau” Brăila (C.Z.E. 1), și la Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” (C.Z.E. 2) precum și a Comisiei din 

C.Z.E. pentru examenul de EN 2020, Președinte: prof. Babeș Marian Gabriel – inspector școlar- CZE 1 și Președinte: 

Pavel Corina Roberta - inspector școlar - CZE 2. 

Decizia I.S.J. Brăila nr. 544/23.06.2020 privind constituirea Centrului Regional de Contestații la Școala Gimnazială 

„Ion Creangă ” Brăila și de stabilire a comisiei de contestații din Centrul Regional de Contestații EN 2020. Președinte: 

prof. Stroe Aurelia – inspector școlar. 

Pentru emiterea deciziilor de numire a comisiilor din centrele de examen, directorii unităților de învățământ au trimis 

propuneri, acestea au fost discutate la nivelul comisiei judeţene, apoi s-a emis Decizia I.S.J. Brăila nr.434/13.06.2020 

privind Constituirea comisiilor din unităților de învățământ pentru organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale 

2020 și anexe la decizie pentru cele 74 unități de învățământ – Centre de Examen 

Pentru centrul de examen din cadrul Evaluării Naționale, etapa specială, a fost emisă Decizia nr. 562/ 27.06.2020 

privind stabilirea centrului de examen pentru etapa specială a E.N. (Școala Gimnazială „AL.I.Cuza”) și a comisiei din 

centrul de examen pentru etapa specială a Evaluării Naționale 2020. 

13. Instruirea asistenților, a membrilor și a președinților comisiilor din unitățile de învățământ/ centre de 

examen și CZE 

Conform Graficului activităților din cadrul E.N. 2020, elaborat de C.J.E.N. 2020 Brăila și înregistrat cu nr. 

4259/02.06.2020, instruirea s-a realizat, în format videoconferință, pe platforma zoom: 

- în data de 10 iunie 2020 – ședința publică de instruire a delegaților C.J.E.N.2020 care vor monitoriza desfășurarea 

activității comisiei din centrele de Examen, conform   proces-verbal  nr.4371/10.06.2020; 

- în data de 13.06.2020 - ședința publică de instruire a președinților din cele 74 unități de învățământ C.E., a 

persoanelor de contact, a președintelui C.Z.E., instruirea profesorilor evaluatori de  limba și literatura română, 

conform proces-verbal nr. 4709/13.06.2020;  

- în data de 16.06.2020 s-a desfășurat ședința de instruire a profesorilor evaluatori  de matematică, conform proces 

verbal nr.4885/16.06.2020.  

Sedințele de instruire au fost înregistrate cu acordul participanților. 

Evaluatorii au fost instruiți cu scopul de a asigura unitatea de aplicare a baremului de evaluare și notare, coordonați de 

inspectorii de specialitate, membri în C.J.E.N. La ședințele de instruire au fost invitatați să participe ca observatori: 

reprezentantul sindicat învățământ Brăila, reprezentant părinți, delegat Consiliului elevilor, reprezentanți ai mass-

mediei. 

Pentru proba de Limba și literatura română, instruirea evaluatorilor s-a realizat atât în 13.06.2020, ziua tragerilor la 

sorți, cât și în data de 16.06.2020, începând cu ora 9h00, înaintea începerii procesului de evaluare, în C.Z.E. – Liceul 

Tehnologic „E. Nicolau” Brăila și Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu”. Pentru proba de Matematică, instruirea 

evaluatorilor s-a realizat atât în, 16.06.2020, ziua tragerilor la sorți, cât și în data de 18.06.2020, începând cu ora 8h00, 

înaintea începerii procesului de evaluare, în C.Z.E. Profesorii evaluatori au fost instruiți conform art. 11 din procedura 

operațională nr. 2217/12.06.2020, fiind informați și de prevederile art. 8 din OMEN nr. 4916/2019. Evaluatorii și-au 

însușit, prin semnătură, atribuțiile specifice și declarația pe proprie răspundere privind afini/rude / angajamentul de 

îndeplinire a sarcinilor, cu respectarea prevederilor legale.  

Instruirea asistenților și membrilor comisiilor din centrele de examen s-a realizat de către președinți, în fiecare unitate 

de învățământ desemnată centru de examen, conform prevederilor legale. 

14. Informarea candidaților privind arondarea școlilor la UI / CE. Repartizarea   candidaților în sălile de clasă 

și afișarea listelor la loc vizibil 

I.S.J. Brăila folosește ca mijloc de comunicare cu unitățile școlare FTP-ul, fiind publicate listele cu C.E. și unitățile 

arondate. Unitățile de învățământ arondate au afișat și anunțat elevii, iar în mediul rural au asigurat transportul 

candidaților cu microbuzul școlar. 

Se respectă art.11, alin (7) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a 

VIII-a, privind repartizarea candidaților în ordine alfabetică în săli, maxim 10 elevi în sala de examen, cu respectarea 

distanțării sociale.  

Lista nominală cu elevii a fost afișată la intrarea în C.E., avizier și pe ușa fiecărei săli de clasă. 

15. Existența foilor tipizate pentru lucrările scrise. 

Comisiile de examen au respectat formatul tipizat pentru lucrările scrise, prevăzut pentru evaluare națională 2020, 

format distribuit de către I.S.J. Brăila centrelor de examen. 

16.  Înregistrarea situaţiilor statistice zilnice şi raportarea către M.E.C. 

Raportările specifice s-au realizat în EVNAT. La ambele probe au fost înregistrate și transmise către M.E.C.: 

- raport descărcare subiecte de către CE. 
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- prezență pe centre de examen și status finalizare prezență, până la ora 11.00, 1 elev fiind eliminat din examen, la 

proba de matematică.  

- situație privind elevii aflați în izolare/carantină/spital 

-fiecare Centru de Examen a marcat în aplicaţia informatică numărul absenţilor, apăsând butonul „finalizare etapă”.  

- Comisia Judeţeană a monitorizat permanent marcarea butonului „finalizare etapă” pentru fiecare Centru de Examen. 

Conform Raport prezență pe centre la Evaluarea Naţională s-au înscris un număr de 2538 elevi:  

- În data de 15.06.2020 au fost prezenţi: 2225 elevi şi absenţi 313 elevi. 

- În data de 17.06.2020 au fost prezenţi: 2220 elevi şi absenţi: 318 elevi, 1 elev eliminat. 

La etapa specială au fost înscriși 6 elevi. Toți au fost prezenți la probele de examen din 29-30 iunie 2020. 1 elevă a 

susținut doar proba de limba și literatura română, proba de matematică susținând-o în prima sesiune a EN. 

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

Nu au fost astfel de situații în anii anteriori. 

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

sau juridice. 

La şedinţele de instruire, Comisia Judeţeană de Evaluare Naţională 2020 a făcut precizări conform articolului 30 din 

anexa 2 a OMECTS nr. 4801/31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii 

clasei a VIII-a. Directorii unităților de învățământ au afișat la intrarea în C.E./ unitatea de învățământ și pe ușa sălilor 

de clasă a art. 30 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a. 

19.  Stabilirea/asigurarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție și informarea publicului 

despre existența acestora. 

 A fost afișată informația privind canalele de sesizare a unor eventuale fapte de corupție – TelVerde 0800816239, iar 

directorii unităților de învățământ desemnate centre de examen au asigurat afișarea TelVerde la aviziere. 

B. DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE 

1. Rezultatele monitorizării și desfășurării examenului de către delegații Comisiei Județene de Organizare a 

Evaluării Naționale 

Comisia Județeană din județul Brăila a întreprins diverse acțiuni de monitorizare a examenului de Evaluare Națională. 

- Control tematic nr. 4492 / 10.06.2020 privind informarea părinților și elevilor privind organizarea și desfășurarea 

evaluării naționale; 

- Monitorizarea probelor scrise în data de 15 și 17.06.2020, de către reprezentanții I.S.J. Brăila, conform delegației nr. 

4927/09.06.2020 și consemnarea aspectelor verificate în fișă de monitorizare (anexă) delegație.  

- Aspectele monitorizate au fost: respectarea măsurilor de prevenire a imbolnăvirilor cu Sars -Cov 2, respectarea 

procedurilor privind descărcarea subiectelor, multiplicarea acestora, dotarea sălilor de examen cu aparatură pentru 

monitorizarea audio-video, existența afișajului la avizier, săli de examen privind art. art. 11 din OMEN 4916/2019 și 

art. 29, art. 30 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, 

TelVerde. 

- Vizitele delegaților Comisiei Județene și M.E.C în centrele de examen, centrul zonal de evaluare, pe parcursul 

desfășurării examenului. 

Centrul de examen stabilit pentru etapa specială a EN a fost monitorizate de către inspectorul școlar pentru 

management, conform delegației nr. 5331/ 24.06.2020. 

2. Situații speciale apărute în desfășurarea examenului (ex: întrerupere energie electrică, solicitare subiecte de 

rezervă) 

Nu a fost cazul. 

3. Situații neconforme care au impus înlocuirea și/sau sancționarea membrilor comisiei 

Nu a fost cazul. 

4. Desfășurarea etapei speciale din cadrul Evaluării Naționale. 

Pentru centrul de examen din cadrul Evaluării Naționale, etapa specială, a fost emisă Decizia nr. 562/ 27.06.2020 

privind stabilirea centrului de examen pentru etapa specială a E.N. (Școala Gimnazială “Al. I.Cuza”) și a comisiei din 

centrul de examen pentru etapa specială a Evaluării Naționale 2020. 

La etapa specială au fost înscriși 6 elevi. Toți au fost prezenți la probele de examen din 29-30 iunie 2020: o elevă a 

susținut în etapa specială doar proba de limba și literatura română, proba de matematică susținând-o în prima sesiune a 

EN. Ceilalți 5 elevi au susținut în această etapă proba la limba și literatura română, respectiv, proba la matematică. 

Comisiile de  examen au respectat formatul tipizat pentru lucrările scrise, prevăzut pentru evaluare națională 2020, 

format distribuit de către I.S.J. Brăila centrelor de examen. 
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In cadrul etapei speciale a E.N. 2020, transportul lucrărilor în județul evaluator – Ilfov – s-a realizat cf. procedurii 

M.E.C. nr. 2259/15.06.2020 si notei M.E.C. 2958/ 29.06.2020: transportul lucrărilor a fost asigurat de către 2 delegați 

desemnați de către CJEN 2020. 

 

C. ETAPA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

1. Situații speciale semnalate în procesul de depunere a contestațiilor 

La nivelul județului Brăila au fost înregistrate un nr. de 236 de contestații . Cererile de contestații au fost depuse/ 

transmise la unitătțile școlare / centre de examen cf procedurii M.E.C.  nr. 2259/15.06.2020 

 

Nr. contestații depuse în Centrele de Examen din Brăila  - E.N. 2020 

Proba scrisă Limba și 

literatura română 

Proba scrisă Matematică Proba scrisă Limba și 

literatura maternă 

Total 

155 81 - 236 

 

2. Situații speciale semnalate în procesul de evaluare a contestațiilor. 

Nu au fost înregistrate situații speciale. 

3. Situația lucrărilor pentru care diferența de notare este mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între 

nota de la evaluare națională și cea de la contestații. 

Nu este cazul. 

D. Situații statistice cu privire la participarea absolvenților calsei a VIII a la Evaluarea Națională și cu privire 

la rezultatele obținute de către aceștia 

1. Date statistice cu privire la participarea absolvenților clasei a VIII a la Evaluarea Națională 

Mediul  Nr. elevi 

clasa VIII 

înregistrați 

în SIIIR la 

începutul 

anului școlar 

2019-2020 

Nr. 

absolvenți 

ai clasei a 

VIII a din 

promoția 

curentă 

Nr. 

absolvenți 

înscriși la 

EN 2020 

Nr. 

absolvenți 

din 

promoția 

curentă 

înscriși la 

EN 2020 

Nr. 

absolvenți 

cu CES din 

promoția 

curent care 

nu s-au 

înscris să 

susțină EN 

2020 

Nr. 

absolvenți 

prezenți la 

EN 2020 

Nr. 

absolvenți 

absenți la 

EN 2020 

URBAN 1877 1820 1653 1653 61 1565 88 

RURAL 1014 972 886 886 37 659 227 

 

2. Date statistice cu privire la rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII a în cadrul Evaluării Naționale 

Mediul 

Nr. 

absolvenți 

cu medii 

între  

1-4,99 

Nr. 

absolvenți 

cu medii 

între  

5-5,99 

Nr. 

absolvenți 

cu medii 

între  

6-6,99 

Nr. 

absolvenți 

cu medii 

între  

7-7,99 

Nr. 

absolvenți 

cu medii 

între  

8-8,99 

Nr. 

absolvenți 

cu medii 

între  

9-9,99 

Nr. 

absolvenți 

cu media  

10 

URBAN 155 102 197 301 448 354 9 

RURAL 157 85 114 143 124 36 0 

 

3. Date statistice cu privire la rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII a în cadrul Evaluării Naționale, pe 

unități de învățământ. 

4. UNITATEA DE 

PROVENIENTA 

Mediul 

Urban/ 

Rural 

Prezenți 1-4,99 5-5,99 
6- 

6,99 
7-7,99 

8-

8,99 

9- 

9,9

9 

1

0 

COLEGIUL NAŢIONAL 

"ANA ASLAN" U 58 3 0 4 16 23 12 0 

COLEGIUL NAŢIONAL 

"GHEORGHE MUNTEANU U 32 0 0 0 0 3 29 0 
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MURGOCI" 

COLEGIUL NAŢIONAL 

"NICOLAE BĂLCESCU" U 33 0 0 0 1 13 19 0 

LICEUL CU PROGRAM 

SPORTIV U 81 30 16 17 13 5 0 0 

LICEUL DE ARTE 

"HARICLEA DARCLEE" U 64 6 4 22 3 20 9 0 

LICEUL PEDAGOGIC 

"D.P.PERPESSICIUS" U 58 2 0 5 18 22 11 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"ANGHEL SALIGNY" U 22 6 4 2 5 4 1 0 

LICEUL TEORETIC 

"NICOLAE IORGA" U 30 0 0 0 0 9 21 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ALEKSANDR 

SERGHEEVICI PUŞKIN" U 11 3 2 2 2 1 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ALEXANDRU IOAN 

CUZA" U 80 7 2 4 18 25 24 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ANTON PANN" U 7 1 3 1 0 2 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"AUREL VLAICU" U 23 0 3 4 3 8 5 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"CONSTANTIN SANDU 

ALDEA" U 25 2 2 6 8 6 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"DIMITRIE CANTEMIR" U 41 6 4 3 12 11 5 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"DR. LUCA" U 4 0 1 2 1 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ECATERINA 

TEODOROIU" U 41 6 4 6 10 9 6 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"FĂNUŞ NEAGU" U 113 4 4 6 24 37 35 4 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"GEORGE COŞBUC" U 17 0 0 1 1 14 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ION BĂNCILĂ" U 55 5 1 3 11 17 17 1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ION CREANGĂ" U 74 2 2 1 12 18 38 1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ION LUCA CARAGIALE" U 67 3 2 8 13 24 16 1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"MIHAI EMINESCU" U 118 1 6 13 21 46 31 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"MIHAI VITEAZUL" U 54 5 5 10 12 15 6 1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"MIHAIL 

KOGĂLNICEANU" U 20 5 4 4 6 1 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"MIHAIL SADOVEANU" U 31 1 1 9 7 8 5 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"MIHU DRAGOMIR" U 65 0 5 7 7 25 20 1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ U 22 3 3 5 8 3 0 0 
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"NEDELCU CHERCEA" 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"NIKOS KAZANTZAKIS" U 14 14 0 0 0 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"RADU TUDORAN" U 30 3 4 10 5 5 3 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"SFÂNTUL ANDREI" U 72 13 3 9 18 16 13 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"VASILE ALECSANDRI" U 47 3 2 12 9 16 5 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"VLAICU VODĂ" U 37 8 2 5 10 7 5 0 

LICEUL TEORETIC 

"GEORGE VÂLSAN" U 37 8 5 2 2 16 4 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"NICOLAE ONCESCU" U 25 2 3 1 7 6 6 0 

LICEUL TEORETIC 

"CONSTANTIN 

ANGELESCU" U 25 0 0 7 8 6 4 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"NICOLAE TITULESCU" 

ÎNSURĂŢEI U 16 3 2 3 5 2 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"SPIRU HARET" 

ÎNSURĂŢEI U 16 0 3 3 5 5 0 0 

TOTAL URBAN   1565 155 102 197 301 448 354 9 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

BALDOVINEŞTI R 5 0 2 1 2 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

BĂRĂGANUL R 27 10 1 2 5 8 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

BERTEŞTII DE JOS R 6 0 2 1 2 1 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

BORDEI VERDE R 15 2 0 4 7 2 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

CAZASU R 14 2 1 5 1 4 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

CHISCANI R 9 1 0 3 3 2 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

CIOCILE R 15 6 4 0 5 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

CIREŞU R 15 3 1 2 6 3 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

CORBU NOU R 10 4 2 1 1 2 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

CUZA VODĂ R 12 6 2 1 1 1 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

DEDULEŞTI R 5 0 0 4 1 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

DROGU R 9 1 1 2 2 2 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

DUDEŞTI R 16 7 1 3 2 1 2 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

FRECĂŢEI R 12 4 2 3 0 3 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"TOMA TÂMPEANU" R 14 1 3 3 3 3 1 0 



  

                      INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 

    ____________________________________________________________________________ 

32 

 

GALBENU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

GEMENELE R 7 0 2 1 3 1 0 0 

ŞCOALA PROFESIONALĂ 

"EMIL DRĂGAN" R 11 7 1 1 2 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

GROPENI R 25 3 2 4 6 7 3 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

JIRLĂU R 11 6 1 3 1 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

LANURILE R 12 6 1 1 1 3 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

MĂGURENI R 4 0 0 1 3 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"NICOLAE GRIGORE 

MĂRĂŞANU" R 16 7 3 1 3 2 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"MATEI BASARAB" 

MĂXINENI R 27 15 5 2 1 3 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

MIHAI BRAVU R 10 3 0 3 1 2 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

MIRCEA VODĂ R 18 3 3 6 2 4 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

MOVILA MIRESII R 18 0 1 1 7 7 2 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

PLOPU R 13 3 4 0 2 3 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

RACOVIŢA R 2 2 0 0 0 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

RÂMNICELU R 5 0 2 1 0 1 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

ROMANU R 13 2 0 3 3 3 2 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

ROŞIORI R 11 2 0 4 2 1 2 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

SALCIA TUDOR R 13 0 2 3 3 4 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

SCORŢARU NOU R 7 0 1 1 3 2 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

SILIŞTEA R 8 1 0 1 5 1 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

SPIRU HARET R 4 2 1 0 1 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

STĂNCUŢA R 10 4 2 0 3 1 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

SURDILA-GĂISEANCA R 12 4 2 0 2 3 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

SURDILA-GRECI R 8 2 1 2 2 1 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"COSTACHE GRIGORE 

ŞUŢU" R 25 5 4 5 3 8 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

TĂTARU R 13 0 0 2 6 2 3 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ R 22 1 3 3 6 7 2 0 
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TICHILEŞTI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

TRAIAN R 12 0 1 3 3 5 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"AUREL HORNEŢ" R 2 1 0 0 0 1 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"PETRE CARP" TUFEŞTI R 33 6 4 6 6 6 5 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"GENERAL STAN POETAŞ" R 17 2 2 3 3 4 3 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

UNIREA R 2 1 1 0 0 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

VĂDENI R 3 0 0 2 1 0 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

VALEA CÂNEPII R 7 0 1 0 2 4 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

VICTORIA R 16 3 5 3 2 3 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

VIŞANI R 11 3 0 3 3 1 1 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

VIZIRU R 23 9 5 5 3 1 0 0 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ALEXANDRU VECHIU" R 24 7 3 5 8 1 0 0 

TOTAL RURAL   659 157 85 114 143 124 36 0 

 

Procent de promovabilitate la nivelul județului 86,07% - Loc 3 național 

Limba romana: 92,96% 

Matematică: 80,90 % 
 

E. Analiza SWOT cu privire la modul de organizare și desfășurare a examenului, cu accentuarea punctelor 

tari și punctelor slabe 

Puncte tari: 

1. Toate centrele de examen 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 centre zonale de evaluare, conform ordinului comun al 

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

2. Majoritatea elevilor care au promovat clasa a 8-a au participat la EN la unitatea de învățământ în care au absolvit.  

3. Securitatea lucrărilor scrise a fost asigurată, la centrele de examen, prin reprezentanții Jandarmeriei/ poliției locale 

pe întreaga perioadă a desfășurării probelor scrise la Evaluarea Naţională. 

4. Transportul lucrărilor în județul evaluator, în cadrul primei sesiuni, a fost asigurat de către poșta militara. 

5. Toate centrele de examen monitorizate au beneficiat de asistenţă medicală şi pază pe durata desfăşurării probelor. 

In fiecare zi de probă de examen, cadrele medicale au efectuat triajul epidemiologic. Nu  au fost inregistrate situații de 

elevi cu temperatura mai mare de 37,3 grade. 

6. Prezența președinților CE și CZE, profesorilor evaluatori, persoanelor de contact la instruire, în sistem 

videoconferință, pe platforma zoom a fost 100%. 

7. Probele de examen au început la timp, desfășurarea acestora nu a înregistrat disfuncții. 

8. Comisia Județeană pentru Evaluare Națională a asigurat prin 74 de persoane, din rândul inspectorilor și Corpului 

Profesorilor Metodiști, propria monitorizare a examenului. Fiecare Centru de examen a fost monitorizat de către un 

monitor desemnat de ISJ prin ordinul de serviciu/ delegație nr. 4927 / 09.06.2020, emisă de președintele Comisiei 

Județene. 

9. Comisia Județeană pentru Evaluare Națională a asigurat prin intermediul unui inspector școlar monitorizarea 

centrului de examen stabilit pentru etapa specială a E.N. 

10. Nu au fost constatate disfuncţii în organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale 2020 la nivelul judeţului Brăila 
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Puncte slabe: 

1. Număr destul de mare de absenți la cele două probe: 313 la proba de limba și literatura română și 318 la proba de 

matematică. 

2. Eliminarea din examen a 1 elev după ce evaluatorii au constatat prezența telefonului mobil asupra candidatului 

Propuneri de ameliorare a cadrului metodologic și procedural de organizare și desfășurare a examenului 

Elaborarea unei noi Metodologii de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a. 

 

IV.3.2.ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT SI PROFESIONAL 

Admiterea în învățământul liceal si profesional de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 s-a realizat conform 

prevederilor O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019 cu toate modificările și completările ulterioare. Până la momentul actual, 

s-au desfăşurat toate etapele de admitere în învățământul liceal şi profesional de stat, conform calendarelor admiterii. 

Pentru anul şcolar 2020 – 2021, Planul de școlarizare aprobat cuprinde: 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CURSURI DE ZI 

Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară Filiera Profilul 

Domeniul 

de pregătire 

de bază 

Specializarea 
Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

1 

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

“NICOLAE 

BĂLCESCU”, 

BRĂILA 

 

TEORETICĂ 

 

REAL 
- 

Matematică-informatică 2 56 

Matematică-informatică- 

intensiv -lb.engleză 
1 28 

Matematică-informatică-

intensiv informatică 
1 28 

Ştiinţe ale naturii 1 28 

UMAN - 
Științe sociale  - intensiv -

lb.engleză 
1 28 

  TOTAL 6 168 

2 

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

”GH. M. 

MURGOCI”,  

BRĂILA 

 

TEORETICĂ 

 

REAL 
- 

Matematică-informatică 1 28 

Matematică-informatică-

bilingv lb.engleză 
1 28 

Matematică-informatică – 

intensiv informatică 
1 28 

Ştiinţe ale naturii 1 28 

UMAN - 
Filologie-bilingv lb.engleză 1 28 

Ştiinţe sociale 1 28 

  TOTAL 6 168 

3 

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

“ANA ASLAN”,  

BRĂILA 

TEORETICĂ 
 

REAL 
- 

Ştiinţe ale naturii                                  3 84 

TOTAL 3 84 

4 

LICEUL 

TEORETIC 

“NICOLAE 

IORGA”,  

BRĂILA 

 

TEORETICĂ 

 

REAL 
- 

Matematică-informatică 1 28 

Matematică-informatică-

intensiv informatică 
1 28 

Ştiinţe ale naturii                    1 28 

UMAN - 
Filologie-bilingv lb.engleză 1 28 

Ştiinţe sociale 1 28 

  TOTAL 5 140 

5 

LICEUL 

TEORETIC 

“PANAIT 

CERNA”,  

BRĂILA 

 

TEORETICĂ 

 

REAL 
- 

Matematică-informatică – 

intensiv informatică 
1 28 

Ştiinţe ale naturii                                           1 28 

UMAN - 
Filologie 2 56 

Ştiinţe sociale 1 28 

  TOTAL 5 140 

6 
LICEUL 

TEORETIC 

“MIHAIL 

 

TEORETICĂ 

REAL - Ştiinţe ale naturii                                           2 56 

UMAN  
Filologie – intensiv limba 

engleză 
1 28 
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SEBASTIAN”,  

BRĂILA 

Ştiinţe sociale 1 28 

  TOTAL 4 112 

7 

LICEUL 

PEDAGOGIC 

“D. P. 

PERPESSICIUS”,  

BRĂILA 

 

TEORETICĂ 

REAL - Ştiinţe ale naturii                                           1 28 

UMAN - Filologie 1 28 

VOCAŢIONALĂ 
PEDAGOGIC - Învăţător-educatoare 2 56 

PEDAGOGIC  Educator-puericultor 1 28 

   TOTAL 5 140 

8 

LICEUL CU 

PROGRAM 

SPORTIV,  

BRĂILA 

VOCAŢIONALĂ SPORTIV 

- Instructor sportiv  3 84 

 
TOTAL 

3 84 

9 

LICEUL DE 

ARTE 

“HARICLEA 

DARCLÉE”,  

BRĂILA 

 

 

VOCAŢIONALĂ 

MUZICĂ Muzica Instrumentist 1 28 

TEATRU Arta actorului Arta actorului 1 28 

ARTE 

VIZUALE 

Arhitectură, arte 

ambientale si 

design 

Arhitectură 1 28 

Arte plastice si 

decorative 
Arte plastice 1 28 

  TOTAL 4 112 

10 

COLEGIUL 

ECONOMIC 

”ION GHICA”,  

BRĂILA 

 

TEHNOLOGICĂ 

 

SERVICII 

Economic - 3 84 

Turism şi 

alimentaţie 
- 2 56 

Comerţ - 1 28 

 TOTAL 6 168 

11 

COLEGIUL 

TEHNIC 

“C. D. 

NENIŢESCU”,  

BRĂILA 

 

TEHNOLOGICĂ 

SERVICII 
Turism şi 

alimentaţie 
- 1 28 

RESURSE 

NATURALE 

ŞI 

PROTECŢIA 

MEDIULUI 

Industrie 

alimentară 
- 1 28 

  TOTAL 2 56 

12 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

”EDMOND 

NICOLAU”,  

BRĂILA 

 

TEHNOLOGICĂ 

SERVICII 
Turism şi 

alimentaţie 
- 1 28 

RESURSE 

NATURALE 

ŞI 

PROTECŢIA 

MEDIULUI 

Industrie 

alimentară 
- 1 28 

  TOTAL 2 56 

13 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

”A. SALIGNY”,  

BRĂILA 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC 

Electronică 

automatizări 
- 1 28 

 
TOTAL 

1 28 

14 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

”PANAIT 

ISTRATI”,  

BRĂILA 

 

TEHNOLOGICĂ 

 

TEHNIC 

Mecanică  - 1 28 

Electric - 1 28 

 
TOTAL 

2 56 

15 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

”N. 

TITULESCU” 

ÎNSURĂŢEI 

 

TEORETICĂ 
REAL - Științe ale naturii 1 28 

UMAN - Filologie 1 28 

TEHNOLOGICĂ SERVICII Comerț - 1 28 

 TEHNIC Electromecanică - 1 28 

   TOTAL 4 112 

16 
LICEUL 

TEORETIC 

“GEORGE 

 

TEORETICĂ 

REAL  Matematică-informatică 1 28 

UMAN  Filologie 1 28 

   TOTAL 2 56 
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ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 

Domeniul de 

formare 

profesională 

Calificarea  

COD 

fişă 

încriere 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

1 
Colegiul Economic "I. 

Ghica", Brăila 

Turism şi 

alimentaţie 
Bucătar 601 1 28 

Turism şi 

alimentaţie 
Cofetar - patiser 600 1 28 

Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner) vânzător în 

unităţi de alimentaţie 
599 1 28 

2 
Liceul Tehnologic "P. 

Istrati", Brăila 
Mecanică 

Mecanic auto 527 1,5 42 

Tinichigiu – vopsitor auto 506 0,5 18 

3 
Colegiul Tehnic "C. D. 

Neniţescu", Brăila 

Industrie alimentară 
Brutar - patiser -preparator 

produse făinoase 
603 1 28 

Mecanic Mecanic auto 527 1 28 

Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner) vânzător în 

unităţi de alimentaţie 
599 1 28 

Turism şi 

alimentaţie 
Bucătar 601 1 28 

4 
Liceul Tehnologic "E. 

Nicolau", Brăila 

Construcţii, 

instalaţii şi lucrări 

publice 

Zugrav, ipsosar, vopsitor, 

tapetar 
578 1,5 42 

Construcţii, 

instalaţii şi lucrări 

publice 

Zidar – pietrar - tencuitor 575 1,5 42 

Turism şi 

alimentaţie 
Bucătar 601 1 28 

Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner) vânzător în 

unităţi de alimentaţie 
599 1 28 

Industrie alimentară 
Brutar - patiser -preparator 

produse făinoase 
603 1 28 

Industrie textilă și 

pielărie 
Confecționare produse textile 620 1 28 

VÂLSAN”, 

FĂUREI 

17 

LICEUL 

TEORETIC 

“C. 

ANGELESCU”, 

IANCA 

 

 

TEORETICĂ 

REAL  Matematică-informatică 1 28 

UMAN  
Filologie - intensiv limba 

engleză 
1 28 

  
TOTAL 

2 56 

18 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

“N. ONCESCU”, 

IANCA 

TEHNOLOGICĂ 

RESURSE 

NATURALE 

ŞI 

PROTECŢIA 

MEDIULUI 

Industrie 

alimentară 
- 1 28 

  TOTAL 1 28 

19 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

“MATEI 

BASARAB”, 

MĂXINENI 

 

TEHNOLOGICĂ 

RESURSE 

NATURALE 

ŞI 

PROTECŢIA 

MEDIULUI 

Industrie 

alimentară 

- 

 
1 28 

TOTAL 
1 28 

    Total 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, clasa a IX-a, ZI 
64 1792 
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5 

Liceul Tehnologic "Gh. 

K. Constantinescu", 

Brăila 

Agricultură Apicultor - sericicultor 594 1 28 

Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner) vânzător în 

unităţi de alimentaţie 
599 1 28 

Estetica și igiena 

corpului omenesc 

Frizer – coafor – manichiurist - 

pedichiurist 
630 1 28 

6 
Liceul Tehnologic "G. 

Moisil", Brăila 

Electic 
Electrician exploatare joasă 

tensiune 
567 1 28 

Fabricarea 

produselor din lemn 
Tâmplar universal 613 1 28 

7 
Liceul Tehnologic "A. 

Saligny", Brăila 

Mecanică 

Mecanic auto 527 2 56 

Tinichigiu vopsitor auto 506 0,5 14 

Sudor 511 1,5 42 

Tubulator naval 503 1 28 

Lăcătuș construcții navale 502 1 28 

Electric Electrician nave 565 1 28 

8 
Liceul Tehnologic ”N. 

Titulescu” Însurăţei 

Electromecanică 
Electromecanic utilaje şi 

instalaţii industriale 
543 1 28 

Comerţ Comerciant - vânzător 597 1 28 

Industrie textilă și 

pielărie 
Confecționare produse textile 620 1 28 

9 
Liceul Teoretic ”G. 

Vâlsan” Făurei 

Mecanică 
Lăcătuş construcţii metalice şi 

utilaj tehnologic 
501 1 28 

Industrie textilă și 

pielărie 
Confecționare produse textile 620 1 28 

10 
Liceul Tehnologic ”N. 

Oncescu” Ianca 

Mecanică Mecanic agricol 532 1 28 

Industrie alimentară 
Brutar - patiser -preparator 

produse făinoase 
603 1 28 

11 
Şcoala Profesională ”E. 

Drăgan” Gradiştea 

Mecanică Mecanic agricol 536 0,5 14 

Agricultură Agricultor culturi de câmp 587 0,5 14 

     TOTAL 36 1012 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL PARTICULAR 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 

Domeniul de 

formare 

profesională 

Calificarea  
COD fişă 

înscriere 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

1 

Liceul Tehnologic 

UCECOM ”Spiru 

Haret”, Brăila 

Estetica şi igiena 

corpului omenesc 

Frizer - coafor - manichiurist - 

pedichiurist 
630 1 28 

     TOTAL 1 28 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL  

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 

Domeniul de 

formare 

profesională 

Calificarea  
COD fişă 

încriere 

Nr. 

locuri 

Denumire 

operator 

economic 

1 
Liceul Tehnologic 

"P. Istrati", Brăila 
Mecanică 

Strungar 507 10 SC PROMEX SA 

Sudor 511 10 SC PROMEX SA 

Lăcătuș construcții 

metalice și utilaj 
501 10 SC PROMEX SA 
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tehnologic 

Mecanic auto 527 
10 SC APAN SRL  

4 SC DUNAV SRL 

Tinichigiu vopsitor 

auto 
506 10  SC APAN SRL 

2 

 

 

Liceul Tehnologic 

”Anghel Saligny” 

Brăila 

Mecanică 
Lăcătuș construcții 

navale 
502 

15 SC VARD SA 

10 SC DUNAV SRL 

3 

Liceul Tehnologic 

”Grigore Moisil” 

Brăila 

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Tâmplar universal 613 14 
SC COMPACT 

GRUP SRL 

Electromecanică Electromecanic nave 544 14 SC DUNAV SRL 

     TOTAL 107  

 

Comisia de Admitere Județeană a alocat 100 de  locuri speciale pentru rromi la învățământul liceal  și 67 de locuri 

speciale pentru rromi la învățământul profesional. 

Din 2224 de candidați care au susținut Evaluarea Națională: 

În etapa I: 

- 1634 elevi s-au înscris pentru repartiție computerizată (1470 fiind repartizați în prima etapă, 164 elevi fiind 

nerepartizat, 47 dintre aceștia din cauza numărului insuficient de opțiuni);  

- 346 elevi au fost admiși la liceele vocaționale; 

- 575 elevi au fost admiși la învățământul profesional; 

- 79 elevi au fost repartizați pe locurile speciale pentru rromi; 

- 2 elevi au fost repartizați pe locurile speciale pentru elevii CES; 

- 52 elevi au plecat în alte județe; 

- 12 elevi au fost admiși din alte județe. 

La nivelul județului au rămas 76 locuri neocupate la liceu și 637 locuri pentru învățământul profesional și dual. 

În perioada situațiilor speciale au fost repartizați: 

- 4 elevi  cu situații speciale la învățământul liceal; 

- 2 elevi  cu situații speciale la învățământul profesional; 

- 3 elevi veniți din străinătate.     

Elevii nerepartizați, repartizați care nu și-au depus dosarele de înscriere, corigenți sau cu situația școlară neîncheiată, 

au participat la Etapa a II a de admitere la învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual. 

În etapa a II a au fost repartizați: 

- 26 elevi la învățământul vocațional; 

- 8 elevi pe locurile speciale pentru elevii rromi; 

- 1 elev pe locurile speciale pentru elevii cu CES;  

- 134 elevi la învățământul profesional și dual; 

- 31 elevi la învățământul liceal 
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IV.3.3 EXAMENUL DE BACALAUREAT 

A. SITUAŢIA NUMERICĂ A CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA PRIMA SESIUNE A EXAMENULUI NAŢIONAL DE BACALAUREAT  

A.1. SITUAŢIA ÎNAINTE DE CONTESTAŢII PENTRU CANDIDAŢII DIN PROMOŢIA CURENTĂ 

 

Forma de 

invatamant 

Nr 

elevi 

inscri

si 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezent

ati 

Nr. 

elevi 

elimina

ti 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

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

Zi 1649 

1621 

(98,3%) 28 (1,7%) 0 (0%) 

350 

(21,59%) 

289 

(82,57%) 

61 

(17,43%) 

1271 

(78,41%) 

176 

(13,85%) 

324 

(25,49%) 

413 

(32,49%) 

357 

(28,09%) 

1 

(0,08%) 

Seral 22 

15 

(68,18%) 

7 

(31,82%) 0 (0%) 

10 

(66,67%) 10 (100%) 0 (0%) 5 (33,33%) 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 

redusă 14 

12 

(85,71%) 

2 

(14,29%) 0 (0%) 9 (75%) 8 (88,89%) 

1 

(11,11%) 3 (25%) 2 (66,67%) 0 (0%) 1 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 1685 

1648 

(97,8%) 37 (2,2%) 0 (0%) 

369 

(22,39%) 

307 

(83,2%) 

62 

(16,8%) 

1279 

(77,61%) 179 (14%) 

327 

(25,57%) 

415 

(32,45%) 

357 

(27,91%) 

1 

(0,08%) 
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SITUAŢIA DUPĂ CONTESTAŢII PENTRU CANDIDAŢII DIN PROMOŢIA CURENTĂ 

 

Forma de 

invatamant 

Nr 

elevi 

inscri

si 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezent

ati 

Nr. 

elevi 

elimina

ti 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

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

Zi 1649 

1621 

(98,3%) 28 (1,7%) 0 (0%) 

310 

(19,12%) 

265 

(85,48%) 

45 

(14,52%) 

1311 

(80,88%) 

207 

(15,79%) 

313 

(23,87%) 

404 

(30,82%) 

385 

(29,37%) 

2 

(0,15%) 

Seral 22 

15 

(68,18%) 

7 

(31,82%) 0 (0%) 

10 

(66,67%) 10 (100%) 0 (0%) 5 (33,33%) 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 

redusă 14 

12 

(85,71%) 

2 

(14,29%) 0 (0%) 9 (75%) 9 (100%) 0 (0%) 3 (25%) 2 (66,67%) 0 (0%) 1 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 1685 

1648 

(97,8%) 37 (2,2%) 0 (0%) 

329 

(19,96%) 

284 

(86,32%) 

45 

(13,68%) 

1319 

(80,04%) 

210 

(15,92%) 

316 

(23,96%) 

406 

(30,78%) 

385 

(29,19%) 

2 

(0,15%) 

 

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

Forma de 

invatamant 

Nr 

elevi 

inscris

i 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezenta

ti 

Nr. elevi 

eliminat

i 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

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

Zi 1995 

1926 

(96,54%) 69 (3,46%) 

1 

(0,05%) 

556 

(28,87%) 

426 

(76,62%) 

130 

(23,38%) 

1369 

(71,08%) 267 (19,5%) 

330 

(24,11%) 

414 

(30,24%) 

357 

(26,08%) 

1 

(0,07%) 

Seral 74 50 (67,57%) 

24 

(32,43%) 0 (0%) 40 (80%) 36 (90%) 4 (10%) 10 (20%) 6 (60%) 3 (30%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 

redusă 40 31 (77,5%) 9 (22,5%) 

1 

(3,23%) 25 (80,65%) 23 (92%) 2 (8%) 5 (16,13%) 3 (60%) 1 (20%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 2109 

2007 

(95,16%) 

102 

(4,84%) 2 (0,1%) 

621 

(30,94%) 485 (78,1%) 136 (21,9%) 

1384 

(68,96%) 

276 

(19,94%) 

334 

(24,13%) 

416 

(30,06%) 

357 

(25,79%) 

1 

(0,07%) 
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SITUAŢIA DUPĂ DE CONTESTAŢII PENTRU TOŢI CANDIDAŢII PARTICIPANŢI (PROMOŢIA CURENTĂ ŞI PROMOŢII ANTERIOARE) 

Forma de 

invatamant 

Nr 

elevi 

inscri

si 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezenta

ti 

Nr. 

elevi 

eliminat

i 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

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

Zi 1995 

1926 

(96,54%) 69 (3,46%) 

1 

(0,05%) 

507 

(26,32%) 

402 

(79,29%) 

105 

(20,71%) 

1418 

(73,62%) 

306 

(21,58%) 

320 

(22,57%) 

405 

(28,56%) 

385 

(27,15%) 

2 

(0,14%) 

Seral 74 50 (67,57%) 

24 

(32,43%) 0 (0%) 40 (80%) 36 (90%) 4 (10%) 10 (20%) 6 (60%) 3 (30%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 

redusă 40 31 (77,5%) 9 (22,5%) 

1 

(3,23%) 24 (77,42%) 24 (100%) 0 (0%) 6 (19,35%) 4 (66,67%) 1 (16,67%) 1 (16,67%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 2109 

2007 

(95,16%) 

102 

(4,84%) 

2 

(0,1%) 

571 

(28,45%) 

462 

(80,91%) 

109 

(19,09%) 

1434 

(71,45%) 

316 

(22,04%) 

324 

(22,59%) 

407 

(28,38%) 

385 

(26,85%) 

2 

(0,14%) 

 

Măsurile întreprinse de Comisia Judeţeană de Bacalaureat, atât în timpul anului şcolar, cât şi în timpul desfăşurării examenului au fost eficiente, astfel încât rezultatele 

finale au plasat judeţul Brăila pe locul 5 în ierarhie.   

În judeţul Brăila a fost administrată, pe parcursul anului şcolar 2019 – 2020, o simulare a examenului de Bacalaureat. Simularea a fost organizată pe semestrul I, după 

cum urmează:   

- limba română –  decembrie 2019;  

- matematică și  istorie–  decembrie 2019;  

Subiectele necesare desfăşurării simulărilor au fost propuse de inspectorii şcolari, cu consultarea cadrelor didactice care fac parte din consiliile consultative pe discipline, 

în concordanţă cu modelele propuse de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.  

Inspectorii şcolari au monitorizat aplicarea măsurilor propuse de unităţile de învăţământ pentru îmbunătăţirea rezultatelor la simulările desfăşurate. 

În unităţile de învăţământ s-au desfăşurat activităţi remediale pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la simulările aplicate. 

 

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

INAINTE DE CONTESTATII 

PROBA E.a) 

   

Zi 

Obligatori

e E)a) 

Limba 

română Scris 

199

5 

1876 

(95,08%) 

436 

(23,24%) 

355 

(18,92%) 

341 

(18,18%) 

388 

(20,68%) 

331 

(17,64%) 

25 

(1,33%) 

203 

(10,82%) 

97 

(4,92%) 22 (1,1%) 

0 

(0%) 

Seral Obligatori E)a) Limba Scris 74 46 24 13 5 4 (8,7%) 0 (0%) 0 (0%) 19 17 11 0 
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e română (73,02%) (52,17%) (28,26%) (10,87%) (41,3%) (26,98%) (14,86%) (0%) 

Frecvenț

ă redusă 

Obligatori

e E)a) 

Limba 

română Scris 40 

29 

(78,38%) 

17 

(58,62%) 

10 

(34,48%) 1 (3,45%) 1 (3,45%) 0 (0%) 0 (0%) 

12 

(41,38%) 

8 

(21,62%) 3 (7,5%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)a) 

210

9 

1951 

(94,11%) 

477 

(24,45%) 

378 

(19,37%) 

347 

(17,79%) 

393 

(20,14%) 

331 

(16,97%) 

25 

(1,28%) 

234 

(11,99%) 

122 

(5,89%) 

36 

(1,71%) 

0 

(0%

) 

 

PROBA E.c) 

Zi 

Obligatori

e E)c) Istorie Scris 685 

655 

(96,32%) 

125 

(19,08%) 

74 

(11,3%) 

88 

(13,44%) 

116 

(17,71%) 

190 

(29,01%) 

62 

(9,47%) 

57 

(8,7%) 

25 

(3,68%) 5 (0,73%) 0 (0%) 

Seral 

Obligatori

e E)c) Istorie Scris 1 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvenț

ă redusă 

Obligatori

e E)c) Istorie Scris 14 

7 

(58,33%) 

3 

(42,86%) 

3 

(42,86%) 

1 

(14,29%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1 

(14,29%

) 

5 

(41,67%) 

2 

(14,29%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)c) 700 

663 

(95,67%) 

128 

(19,31%) 

78 

(11,76%) 

89 

(13,42%) 

116 

(17,5%) 

190 

(28,66%) 

62 

(9,35%) 

58 

(8,75%) 

30 

(4,33%) 7 (1%) 0 (0%) 

Zi 

Obligatori

e E)c) 

Matematic

ă Scris 

131

0 

935 

(74,15%) 

193 

(20,64%) 

159 

(17,01%) 

200 

(21,39%) 

204 

(21,82%) 

173 

(18,5%) 

6 

(0,64%) 

74 

(7,91%) 

325 

(25,77%) 

49 

(3,74%) 

1 

(0,08%

) 

Seral 

Obligatori

e E)c) 

Matematic

ă Scris 73 

19 

(34,55%) 

8 

(42,11%) 

5 

(26,32%) 

4 

(21,05%) 

2 

(10,53%) 0 (0%) 0 (0%) 

9 

(47,37%

) 

36 

(65,45%) 

18 

(24,66%) 0 (0%) 

Frecvenț

ă redusă 

Obligatori

e E)c) 

Matematic

ă Scris 26 

3 

(13,04%) 

2 

(66,67%) 0 (0%) 

1 

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

2 

(66,67%

) 

19 

(82,61%) 

3 

(11,54%) 

1 

(4,35%

) 

TOTAL proba E)c) 

140

9 

957 

(71,47%) 

203 

(21,21%) 

164 

(17,14%) 

205 

(21,42%) 

206 

(21,53%) 

173 

(18,08%) 

6 

(0,63%) 

85 

(8,88%) 

380 

(28,38%) 

70 

(4,97%) 

2 

(0,15

%) 

 

PROBA E.d) 

Zi Alegere E)d) Biologie 

Scri

s 600 

422 

(73,01%) 

90 

(21,33%) 

67 

(15,88%) 

69 

(16,35%) 

72 

(17,06%) 

111 

(26,3%) 

13 

(3,08%) 

50 

(11,85%) 

156 

(26,99%) 

22 

(3,67%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 600 

422 

(73,01%) 

90 

(21,33%) 

67 

(15,88%) 

69 

(16,35%) 

72 

(17,06%) 

111 

(26,3%) 

13 

(3,08%) 

50 

(11,85%) 

156 

(26,99%) 

22 

(3,67%) 

0 

(0%

) 

Seral Alegere E)d) Biologie 

Scri

s 50 

23 

(57,5%) 

6 

(26,09%) 

4 

(17,39%) 

8 

(34,78%) 

4 

(17,39%) 1 (4,35%) 0 (0%) 

7 

(30,43%) 

17 

(42,5%) 

10 

(20%) 

0 

(0%) 
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TOTAL proba E)d) 50 

23 

(57,5%) 

6 

(26,09%) 

4 

(17,39%) 

8 

(34,78%) 

4 

(17,39%) 1 (4,35%) 0 (0%) 

7 

(30,43%) 

17 

(42,5%) 

10 

(20%) 

0 

(0%

) 

Frecvenț

ă redusă Alegere E)d) Biologie 

Scri

s 20 

11 

(64,71%) 

6 

(54,55%) 

3 

(27,27%) 1 (9,09%) 0 (0%) 1 (9,09%) 0 (0%) 

6 

(54,55%) 

6 

(35,29%) 3 (15%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 20 

11 

(64,71%) 

6 

(54,55%) 

3 

(27,27%) 1 (9,09%) 0 (0%) 1 (9,09%) 0 (0%) 

6 

(54,55%) 

6 

(35,29%) 3 (15%) 

0 

(0%

) 

Zi Alegere E)d) Chimie 

Scri

s 119 

107 

(92,24%) 

8 

(7,48%) 5 (4,67%) 9 (8,41%) 

29 

(27,1%) 

47 

(43,93%) 

9 

(8,41%) 

2 

(1,87%) 9 (7,76%) 

3 

(2,52%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 119 

107 

(92,24%) 

8 

(7,48%) 5 (4,67%) 9 (8,41%) 

29 

(27,1%) 

47 

(43,93%) 

9 

(8,41%) 

2 

(1,87%) 9 (7,76%) 

3 

(2,52%) 

0 

(0%

) 

Seral Alegere E)d) Chimie 

Scri

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

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 

0 

(0%

) 

Frecvenț

ă redusă Alegere E)d) Chimie 

Scri

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

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%

) 

Zi Alegere E)d) Economie 

Scri

s 30 30 (100%) 6 (20%) 

7 

(23,33%) 

5 

(16,67%) 6 (20%) 6 (20%) 0 (0%) 

4 

(13,33%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 30 

30 

(100%) 6 (20%) 

7 

(23,33%) 

5 

(16,67%) 6 (20%) 6 (20%) 0 (0%) 

4 

(13,33%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%

) 

Zi Alegere E)d) Filosofie 

Scri

s 10 10 (100%) 1 (10%) 1 (10%) 0 (0%) 3 (30%) 5 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 10 

10 

(100%) 1 (10%) 1 (10%) 0 (0%) 3 (30%) 5 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%

) 

Zi Alegere E)d) Fizică 

Scri

s 175 

148 

(87,06%) 

9 

(6,08%) 

12 

(8,11%) 

12 

(8,11%) 

24 

(16,22%) 

56 

(37,84%) 

35 

(23,65%) 4 (2,7%) 

22 

(12,94%) 

5 

(2,86%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 175 

148 

(87,06%) 

9 

(6,08%) 

12 

(8,11%) 

12 

(8,11%) 

24 

(16,22%) 

56 

(37,84%) 

35 

(23,65%) 4 (2,7%) 

22 

(12,94%) 

5 

(2,86%) 

0 

(0%

) 

Seral Alegere E)d) Fizică 

Scri

s 17 1 (12,5%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (87,5%) 

9 

(52,94%

0 

(0%) 
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) 

Frecvenț

ă redusă Alegere E)d) Fizică 

Scri

s 5 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 2 (40%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 22 1 (9,09%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

10 

(90,91%) 

11 

(50%) 

0 

(0%

) 

Zi Alegere E)d) Geografie 

Scri

s 770 

714 

(93,82%) 

87 

(12,18%) 

114 

(15,97%) 

130 

(18,21%) 

198 

(27,73%) 

172 

(24,09%) 

13 

(1,82%) 

64 

(8,96%) 

47 

(6,18%) 

9 

(1,17%) 

0 

(0%) 

Seral Alegere E)d) Geografie 

Scri

s 6 5 (100%) 0 (0%) 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) 

1 

(16,67%

) 

0 

(0%) 

Frecvenț

ă redusă Alegere E)d) Geografie 

Scri

s 13 

7 

(58,33%) 

2 

(28,57%) 

1 

(14,29%) 

1 

(14,29%) 

2 

(28,57%) 

1 

(14,29%) 0 (0%) 

1 

(14,29%) 

5 

(41,67%) 

1 

(7,69%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 789 

726 

(93,32%) 

89 

(12,26%) 

117 

(16,12%) 

132 

(18,18%) 

202 

(27,82%) 

173 

(23,83%) 

13 

(1,79%) 

67 

(9,23%) 

52 

(6,68%) 

11 

(1,39%) 

0 

(0%

) 

Zi Alegere E)d) Informatică 

Scri

s 75 75 (100%) 

5 

(6,67%) 7 (9,33%) 

11 

(14,67%) 

23 

(30,67%) 

22 

(29,33%) 

7 

(9,33%) 

2 

(2,67%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 75 

75 

(100%) 

5 

(6,67%) 7 (9,33%) 

11 

(14,67%) 

23 

(30,67%) 

22 

(29,33%) 

7 

(9,33%) 

2 

(2,67%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%

) 

Zi Alegere E)d) 

Logică și 

argumentar

e 

Scri

s 119 

104 

(89,66%) 

8 

(7,69%) 

19 

(18,27%) 

16 

(15,38%) 

31 

(29,81%) 

30 

(28,85%) 0 (0%) 

4 

(3,85%) 

12 

(10,34%) 

3 

(2,52%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 119 

104 

(89,66%) 

8 

(7,69%) 

19 

(18,27%) 

16 

(15,38%) 

31 

(29,81%) 

30 

(28,85%) 0 (0%) 

4 

(3,85%) 

12 

(10,34%) 

3 

(2,52%) 

0 

(0%

) 

Zi Alegere E)d) Psihologie 

Scri

s 40 40 (100%) 2 (5%) 9 (22,5%) 8 (20%) 

15 

(37,5%) 6 (15%) 0 (0%) 2 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

Frecvenț

ă redusă Alegere E)d) Psihologie 

Scri

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

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 41 

41 

(100%) 

2 

(4,88%) 

9 

(21,95%) 

9 

(21,95%) 

15 

(36,59%) 

6 

(14,63%) 0 (0%) 

2 

(4,88%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%

) 

Zi Alegere E)d) Sociologie 

Scri

s 57 

54 

(94,74%) 

4 

(7,41%) 

7 

(12,96%) 

8 

(14,81%) 

15 

(27,78%) 

18 

(33,33%) 2 (3,7%) 

3 

(5,56%) 3 (5,26%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 57 

54 

(94,74%) 

4 

(7,41%) 

7 

(12,96%) 

8 

(14,81%) 

15 

(27,78%) 

18 

(33,33%) 2 (3,7%) 

3 

(5,56%) 3 (5,26%) 0 (0%) 

0 

(0%

) 
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REZULTATE DUPA CONTESTAȚII  

PROBA E.a) 

Zi       

Obligatori

e E)a) 

Limba 

română Scris 346 

292 

(87,43%) 

166 

(56,85%) 

82 

(28,08%) 

32 

(10,96%) 

11 

(3,77%) 

1 

(0,34%) 

0 

(0%) 

203 

(69,52%) 

42 

(12,57%) 

12 

(3,47%) 

0 

(0%) 

Seral 

Obligatori

e E)a) 

Limba 

română Scris 52 

36 

(81,82%) 

22 

(61,11%) 

8 

(22,22%) 3 (8,33%) 

3 

(8,33%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

19 

(52,78%) 

8 

(18,18%) 

8 

(15,38%) 

0 

(0%) 

Frecvență 

redusă 

Obligatori

e E)a) 

Limba 

română Scris 26 21 (87,5%) 

11 

(52,38%) 8 (38,1%) 2 (9,52%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

12 

(57,14%) 3 (12,5%) 

2 

(7,69%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)a) 424 

349 

(86,82%) 

199 

(57,02%) 

98 

(28,08%) 

37 

(10,6%) 

14 

(4,01%) 

1 

(0,29%) 

0 

(0%) 

234 

(67,05%) 

53 

(13,18%) 

22 

(5,19%) 

0 

(0%) 

 

PROBA E.c) 

Zi 

Obligatori

e E)c) Istorie Scris 685 

661 

(97,21%) 

120 

(18,15%) 

85 

(12,86%) 

82 

(12,41%) 

116 

(17,55%) 

195 

(29,5%) 

63 

(9,53%) 

57 

(8,62%) 

19 

(2,79%) 5 (0,73%) 0 (0%) 

Seral 

Obligatori

e E)c) Istorie Scris 1 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecve

nță 

redusă 

Obligatori

e E)c) Istorie Scris 14 

7 

(58,33%) 

3 

(42,86%) 

3 

(42,86%) 

1 

(14,29%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1 

(14,29%

) 

5 

(41,67%) 

2 

(14,29%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)c) 700 

669 

(96,54%) 

123 

(18,39%) 

89 

(13,3%) 

83 

(12,41%) 

116 

(17,34%) 

195 

(29,15%) 

63 

(9,42%) 

58 

(8,67%) 

24 

(3,46%) 7 (1%) 0 (0%) 

Zi 

Obligatori

e E)c) 

Matematic

ă Scris 1310 

953 

(75,57%) 

202 

(21,2%) 

165 

(17,31%) 

188 

(19,73%) 

203 

(21,3%) 

168 

(17,63%) 

27 

(2,83%) 

74 

(7,76%) 

307 

(24,35%) 

49 

(3,74%) 

1 

(0,08%

) 

Seral 

Obligatori

e E)c) 

Matematic

ă Scris 73 

19 

(34,55%) 

8 

(42,11%) 

5 

(26,32%) 

4 

(21,05%) 

2 

(10,53%) 0 (0%) 0 (0%) 

9 

(47,37%

) 

36 

(65,45%) 

18 

(24,66%) 0 (0%) 

Frecve

nță 

redusă 

Obligatori

e E)c) 

Matematic

ă Scris 26 

3 

(13,04%) 

2 

(66,67%) 0 (0%) 

1 

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

2 

(66,67%

) 

19 

(82,61%) 

3 

(11,54%) 

1 

(4,35%

) 

TOTAL proba E)c) 1409 

975 

(72,82%) 

212 

(21,74%) 

170 

(17,44%) 

193 

(19,79%) 

205 

(21,03%) 

168 

(17,23%) 

27 

(2,77%) 

85 

(8,72%) 

362 

(27,04%) 

70 

(4,97%) 

2 

(0,15%

) 

 

PROBA E.d) 

Zi Alegere E)d) Biologie Scris 600 

424 

(73,36%) 

90 

(21,23%) 

68 

(16,04%) 

67 

(15,8%) 

71 

(16,75%) 

114 

(26,89%) 

14 

(3,3%) 

50 

(11,79%) 

154 

(26,64%) 

22 

(3,67%

) 

0 

(0%) 
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TOTAL proba E)d) 600 

424 

(73,36%) 

90 

(21,23%) 

68 

(16,04%) 

67 

(15,8%) 

71 

(16,75%) 

114 

(26,89%) 

14 

(3,3%) 

50 

(11,79%) 

154 

(26,64%) 

22 

(3,67

%) 

0 

(0%) 

Seral Alegere E)d) Biologie Scris 50 

23 

(57,5%) 

6 

(26,09%) 

3 

(13,04%) 

9 

(39,13%) 

4 

(17,39%) 1 (4,35%) 0 (0%) 

7 

(30,43%) 

17 

(42,5%) 

10 

(20%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 50 

23 

(57,5%) 

6 

(26,09%) 

3 

(13,04%) 

9 

(39,13%) 

4 

(17,39%) 1 (4,35%) 0 (0%) 

7 

(30,43%) 

17 

(42,5%) 

10 

(20%) 

0 

(0%) 

Frecvență 

redusă Alegere E)d) Biologie Scris 20 

11 

(64,71%) 

6 

(54,55%) 

3 

(27,27%) 1 (9,09%) 0 (0%) 1 (9,09%) 0 (0%) 

6 

(54,55%) 

6 

(35,29%) 

3 

(15%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 20 

11 

(64,71%) 

6 

(54,55%) 

3 

(27,27%) 1 (9,09%) 0 (0%) 1 (9,09%) 0 (0%) 

6 

(54,55%) 

6 

(35,29%) 

3 

(15%) 

0 

(0%) 

Zi Alegere E)d) Chimie Scris 119 

108 

(93,1%) 

9 

(8,33%) 5 (4,63%) 8 (7,41%) 

29 

(26,85%) 

48 

(44,44%) 

9 

(8,33%) 

2 

(1,85%) 8 (6,9%) 

3 

(2,52%

) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 119 

108 

(93,1%) 

9 

(8,33%) 5 (4,63%) 8 (7,41%) 

29 

(26,85%) 

48 

(44,44%) 

9 

(8,33%) 

2 

(1,85%) 8 (6,9%) 

3 

(2,52

%) 

0 

(0%) 

Seral Alegere E)d) Chimie Scris 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

Frecvență 

redusă Alegere E)d) Chimie Scris 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

Zi Alegere E)d) 

Econom

ie Scris 30 30 (100%) 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 

4 

(13,33%) 

8 

(26,67%) 0 (0%) 

4 

(13,33%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 30 

30 

(100%) 6 (20%) 6 (20%) 6 (20%) 

4 

(13,33%) 

8 

(26,67%) 0 (0%) 

4 

(13,33%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

Zi Alegere E)d) 

Filosofi

e Scris 10 10 (100%) 0 (0%) 1 (10%) 1 (10%) 3 (30%) 5 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 10 

10 

(100%) 0 (0%) 1 (10%) 1 (10%) 3 (30%) 5 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

Zi Alegere E)d) Fizică Scris 175 

148 

(87,06%) 

11 

(7,43%) 

11 

(7,43%) 

13 

(8,78%) 

22 

(14,86%) 

56 

(37,84%) 

35 

(23,65%) 4 (2,7%) 

22 

(12,94%) 

5 

(2,86%

) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 175 

148 

(87,06%) 

11 

(7,43%) 

11 

(7,43%) 

13 

(8,78%) 

22 

(14,86%) 

56 

(37,84%) 

35 

(23,65%) 4 (2,7%) 

22 

(12,94%) 

5 

(2,86

%) 

0 

(0%) 

Seral Alegere E)d) Fizică Scris 17 1 (12,5%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (87,5%) 9 0 
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(52,94

%) 

(0%) 

Frecvență 

redusă Alegere E)d) Fizică Scris 5 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 

2 

(40%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 22 1 (9,09%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

10 

(90,91%) 

11 

(50%) 

0 

(0%) 

Zi Alegere E)d) 

Geograf

ie Scris 770 

712 

(93,56%) 

77 

(10,81%) 

115 

(16,15%) 

134 

(18,82%) 

200 

(28,09%) 

172 

(24,16%) 

14 

(1,97%) 

64 

(8,99%) 

49 

(6,44%) 

9 

(1,17%

) 

0 

(0%) 

Seral Alegere E)d) 

Geograf

ie Scris 6 5 (100%) 0 (0%) 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) 

1 

(16,67

%) 

0 

(0%) 

Frecvență 

redusă Alegere E)d) 

Geograf

ie Scris 13 6 (50%) 

1 

(16,67%) 

1 

(16,67%) 

1 

(16,67%) 

2 

(33,33%) 

1 

(16,67%) 0 (0%) 

1 

(16,67%) 6 (50%) 

1 

(7,69%

) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 789 

723 

(92,93%) 

78 

(10,79%) 

118 

(16,32%) 

136 

(18,81%) 

204 

(28,22%) 

173 

(23,93%) 

14 

(1,94%) 

67 

(9,27%) 

55 

(7,07%) 

11 

(1,39

%) 

0 

(0%) 

Zi Alegere E)d) 

Informat

ică Scris 75 

74 

(98,67%) 

4 

(5,41%) 6 (8,11%) 

11 

(14,86%) 

24 

(32,43%) 

22 

(29,73%) 

7 

(9,46%) 2 (2,7%) 1 (1,33%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 75 

74 

(98,67%) 

4 

(5,41%) 6 (8,11%) 

11 

(14,86%) 

24 

(32,43%) 

22 

(29,73%) 

7 

(9,46%) 2 (2,7%) 1 (1,33%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

Zi Alegere E)d) 

Logică 

și 

argumen

tare Scris 119 

107 

(92,24%) 

11 

(10,28%) 

16 

(14,95%) 

17 

(15,89%) 

31 

(28,97%) 

31 

(28,97%) 

1 

(0,93%) 

4 

(3,74%) 9 (7,76%) 

3 

(2,52%

) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 119 

107 

(92,24%) 

11 

(10,28%) 

16 

(14,95%) 

17 

(15,89%) 

31 

(28,97%) 

31 

(28,97%) 

1 

(0,93%) 

4 

(3,74%) 9 (7,76%) 

3 

(2,52

%) 

0 

(0%) 

Zi Alegere E)d) 

Psiholog

ie Scris 40 40 (100%) 1 (2,5%) 8 (20%) 

11 

(27,5%) 

13 

(32,5%) 7 (17,5%) 0 (0%) 2 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

Frecvență 

redusă Alegere E)d) 

Psiholog

ie Scris 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 41 

41 

(100%) 

1 

(2,44%) 

8 

(19,51%) 

12 

(29,27%) 

13 

(31,71%) 

7 

(17,07%) 0 (0%) 

2 

(4,88%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

Zi Alegere E)d) 

Sociolo

gie Scris 57 

54 

(94,74%) 2 (3,7%) 3 (5,56%) 

12 

(22,22%) 

15 

(27,78%) 

20 

(37,04%) 2 (3,7%) 

3 

(5,56%) 3 (5,26%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

TOTAL proba E)d) 57 

54 

(94,74%) 2 (3,7%) 3 (5,56%) 

12 

(22,22%) 

15 

(27,78%) 

20 

(37,04%) 2 (3,7%) 

3 

(5,56%) 3 (5,26%) 0 (0%) 

0 

(0%) 
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SITUAŢII DEOSEBITE 

FOLOSIREA SUBIECTELOR DE REZERVĂ 

Nu a fost cazul 

 SITUAŢII SPECIALE  

Au existat cinci cazuri speciale aprobate de Comisia Națională. Elevii a susţinut examenul în sală special amenajată, 

cu prelungirea timpului de lucru cu 1-2 ore, fiind asistatați de psihologi școlari. 

Au existat trei cazuri cu aprobarea Comisiei Județene de Bacalaureat  pentru 3 candidați privați de libertate care au 

susținut examenul în sală separată, la același centru de examen – Colegiul Tehnic „C. D. Nenițescu” Brăila, conform 

procedurii 5088/19.06.2020. 

S-a procedat conform  metodologiei în vigoare, s-au făcut înregistrările audio-video.  

NUMIREA  PREȘEDINŢIlLOR DE COMISII PENTRU CENTRELE DE EXAMEN ȘI CENTRUL DE 

EVALUARE 

Comisia judeţeană a fost constituită prin Decizia nr 965/7.10.2019 Comisiile din unităţile de învăţământ în care s-au 

susţinut probele scrise au fost constituite prin decizia nr 539/20.06.2020. 

Constituirea s-a realizat conform metodologiei în vigoare, privind respectarea termenului prevăzut la alin. (10) din art. 

9 al Metodologiei. 

Comisiile din Centrele Zonal de Evaluare au fost constituite în urma tragerii la sorţi în data de 20.06.2020, şi aprobate 

prin Decizia nr 539/20.06.2020. 

In județul BRĂILA au fost înființate 19 Centre de examen și 2 Centre de evaluare. 

Din cele 19 centre de examen au fost vizitate un număr de 19 centre din mediul urban și rural.  Fiecare centru de 

examen a fost dotat cu cel puţin două calculatoare, două copiatoare, telefon fax, conexiune la internet, consumabile și 

tipizate. 

Centrele Zonale de Evaluare nr. 1 și nr. 2 au fost dotat cu un număr de 4 copiatoare în stare de funcţionare, 4 

calculatoare pentru introducerea datelor şi 18 calculatoare cu camere pentru monitorizarea audio - video, telefoane de 

serviciu ale membrilor echipei, 1 fax, conexiune la internet  - furnizor prin cablu Vodafone și ROMTELEKOM  şi 

stick wireless, consumabile. 

IŞJ Brăila prin școlile desemnate Centru de examen sau evaluare au formulat adrese către companiile furnizoare de 

servicii internet, solicitând asigurarea funcţionării în bune condiţii a internetului şi a serviciilor telefonice în Centrele 

de Examen şi Centrele Zonale de Evaluare.IV.4. Examenul de certificare a competenţelor profesionale 

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2020 

Conform deciziei 594/10.07.2020 s-a constituit Comisia Județeană de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 

2020 

 a)   Situația numerică a tuturor candidaților;  
Numărul candidaților înscriși pentru sesiunea august –septembrie 2020 în județul Brăila a fost de 54, din care 281 

candidați din serie curentă și 249 candidați din serii anterioare.  

 În județul Brăila au fost organizate 7 centre de examen și 1 centru zonal de evaluare, constituite prin decizie a 

inspectorului școlar general, în baza aprobării Comisiei Naționale de Bacalaureat.  

Centrele de examen cu unitățile arondate și centrele zonale de evaluare în care s-organizat și desfășurat examenul au 

fost:  

Nr. Crt.  Centre de examen Unitățile de învățământ arondate Total  candidați 

1 

LICEUL 

PEDAGOGIC "D.P. 

PERPESSICIUS" 

LICEUL PEDAGOGIC "D.P. PERPESSICIUS" 7 

COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU 

MURGOCI" 1 

COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" 3 

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SEBASTIAN" 43 

LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" 8 

LICEUL TEORETIC "PANAIT CERNA" 23 

LICEUL DE ARTE "HARICLEA DARCLEE" 15 

Total    100 

2 

COLEGIUL 

NAŢIONAL "ANA 

ASLAN" 

COLEGIUL NAŢIONAL "ANA ASLAN" 4 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 32 

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" 16 
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LICEUL TEHNOLOGIC "PANAIT ISTRATI" BRĂILA 51 

Total   103 

3 

COLEGIUL TEHNIC 

"COSTIN D. 

NENIŢESCU" 

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIŢESCU" 55 

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" 53 

LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" MĂXINENI 6 

Total   114 

4 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"GRIGORE MOISIL" 
LICEUL TEHNOLOGIC "EDMOND NICOLAU" BRĂILA 58 

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE 

K.CONSTANTINESCU" 17 

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" 28 

Total    103 

5 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"NICOLAE 

TITULESCU" 

ÎNSURĂŢEI 

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TITULESCU" 

ÎNSURĂŢEI 52 

Total    52 

6 

LICEUL TEORETIC 

"CONSTANTIN 

ANGELESCU" 
LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ANGELESCU" 15 

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE ONCESCU" 17 

Total    32 

7 

LICEUL TEORETIC 

"GEORGE VÂLSAN" LICEUL TEORETIC "GEORGE VÂLSAN" 36 

Total    36 

  Total general    540 

 

Centrul Zonal de evaluare – Liceul Tehnologic „Panait Istrati” Brăila  

Conform procedurii 2355/DGIP/15.06.2020 comisia județeană de bacalaureat a întocmit listele de propuneri pentru 

funcția de președinte al centrului de examen și al centrului zonal de evaluare, liste transmise Comisiei Naționale de 

Bacalaureat în data de 14.08.2020.  

 

 

IV.4. EXAMENELE DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE 

 

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

matematică-informatică, şi matematică informatică – intensiv informatică an şcolar 2019- 2020. 

 

N

r. 

cr

t. 

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                                                 

1 

Colegiul 

Național 

”Nicolae 

Bălcescu

” Brăila 

3
0
 

2
6
 

7
 

2
 

3
0
 

2
6
 

7
 

2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
0
 

2
6
 

7
 

2
 

0
 

0
 

0
 

0
 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
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2 

Colegiul 

Național 

”Gh. M. 

Murgoci

” Brăila 

1
9
 

3
5
 

0
 

2
 

1
9
 

3
5
 

0
 

2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
9
 

3
5
 

0
 

2
 

0
 

0
 

0
 

0
 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

3 

Liceul 

Teoretic 

"Nicolae 

Iorga" 

Brăila 

3
0
 

1
4
 

0
 

0
 

3
0
 

1
4
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
0
 

1
4
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

4 

Liceul 

Teoretic 

"Panait 

Cerna" 

Brăila 

1
7
 

2
 

4
 

3
 

1
7
 

2
 

4
 

3
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
7
 

2
 

4
 

3
 

0
 

0
 

0
 

0
 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

5 

Liceul 

Tehnolo

gic 

"Nicolae 

Titulesc

u" 

Însurățe

i 

3
 

7
 

3
 

4
 

3
 

7
 

3
 

4
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
 

7
 

3
 

4
 

0
 

0
 

0
 

0
 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

6 

Liceul 

Teoretic 

”C. 

Angeles

cu” 

Ianca 

1
3
 

9
 

0
 

0
 

1
3
 

9
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
3
 

9
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

7 

Liceul 

Teoretic                      

”George 

Vâlsan” 

Făurei 

1
0
 

1
5
 

0
 

0
 

1
0
 

1
5
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
0
 

1
5
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Total 

1
2
2
 

1
0
8
 

1
4
 

1
1
 

1
2
2
 

1
0
8
 

1
4
 

1
1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
2
2
 

1
0
8
 

1
4
 

1
1
 

0
 

0
 

0
 

0
 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Total General 

255 255 0 255 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. 

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

absolventii stagiilor de pregătire practică, absolventii învătământului profesional, absolventii liceelor tehnologice si 

absolventii 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;; 

- 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 6 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 2018 – 2019, aprobat prin OMEN nr. 4909/23.08.2019. 

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. 
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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 450  candidați, procentul de promovabilitate fiind de 100%. Pentru elevii corigenți se va organiza o 

sesiune de examen în august - septembrie 2020. 

Examenele de certificare nivel 4 

Examenul s-a susținut în sesiunea din luna iunie, în cele 10 centre de examen din mediul urban, în care au participat 

599 candidați, procentul de promovabilitate fiind de 100%. Pentru elevii corigenți se va organiza o sesiune de examen 

în august - septembrie 2020. 

Examenele de certificare nivel 5 

Examenele s-au susținut în cele două sesiuni, în lunile februarie, iulie, în cele 8 centre de examen, în care au  participat 

450 candidați, procentul de promovabilitate fiind de 100%. În luna august se va desfășura examenul de certificare 

pentru calificarea Asistent medical generalist. 

 

V Analiza instituţională a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila 

V.1 Inspecţia şcolară- indicatori de calitate 

 
Inspecția școlară generală urmăreşte: 

a) evaluarea și monitorizarea activității unităților de învățământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în 

drept a rapoartelor de inspecție;  

b) îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ 

preuniversitar cu legislația privind învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale în domeniul 

educației și cu nevoile  

individuale, comunitare, regionale și naționale în domeniul 

educației;  

c) consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități.  

În anul şcolar 2019-2020 s-a efectuat inspecţie şcolară generală pentru următoarele unităţi de învăţământ: Şcoala 

Gimnazială ”Radu Tudoran” Brăila, Liceul Teoretic „George Vâlsan” Făurei, Județul Brăila, Grădiniţa cu program 

prelungit nr. 11, Brăila şi Şcoala Gimnazială Mircea Vodă, județul Brăila. 

Concluziile şi recomandările echipelor de inspecţii sunt consemnate în rapoarertele următoare. 

 

Denumirea unității de învățământ preuniversitar:  

Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran” Brăila 

Perioada inspecției : 21.10-15.11.2019 

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

Nr. 

crt. 

Aria tematică/ 

Domeniul 

şi calificativul 

acordat 

Constatări/Aprecieri Recomandări 

1 2 3 4 

1. Managementul 

şcolar,  

managementul 

asigurării calităţii, 

dezvoltarea 

instituţională, 

eficienţa atragerii şi 

folosirii resurselor  

(umane, financiare, 

materiale şi 

informaţionale), 

respectarea legislaţiei 

în vigoare şi a 

regulamentelor 

1.Direcţia de dezvoltare a instituţiei de educaţie este bine 

stabilită? 

PDI este rezultatul planificării strategice, realizat prin analiza 

mediului organizației, formularea viziunii și misiunii școlii 

Radu Tudoran, stabilirea obiectivelor strategice și formularea 

strategiilor, în vederea realizării obiectivelor și misiunii 

propuse.  

PDI evidențiază strategiile prioritare pentru perioada 2017-

2021, obiectivele pe termene precise și prognozează rezultatele 

așteptate, fiind revizuit anul. 

 Există elaborate planul managerial, RAEI, organigrama, ROF 

și RI , înregistrate și aprobate de Consiliul de administrație. 

Managementul unității școlare se realizează pe baza planului 

operațional și planurilor manageriale, în colaborare cu 

Hotărârile consiliului de 

administraţie care 

vizează personalul din 

unitate, respectiv 

procedurile pentru 

ocuparea posturilor, 

restrângerea de 

activitate, 

acordarea 

calificativelor, aplicarea 

de sancţiuni şi altele 

asemenea, se vor lua 

prin vot secret. 

 Procedurile să fie 
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Calificativ:  

BINE 

Consiliul de administrație și Consiliul Profesoral. Sunt 

constituite comisiile metodice pe arii curriculare, comisiile cu 

caracter permanent și temporar, care își desfășoară activitatea, 

conform planurilor manageriale aprobate. 

Din analizele elaborate semestrial şi anual rezultă faptul că s-

au îndeplinit scopurile şi obiectivele stabilite în planurile 

operaţionale. 

Au fost prezentate toate documentele  de la nivelul conducerii 

unităţii şcolare , care au fost solicitate (conform art. 24, art. 29 

din Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr. 5547/06.10.2011). 

 Consiliul  de  Administraţie,  a  fost  constituit  conform  

ordinelor  în  vigoare,  își desfăşoară activitatea pe tematicii 

şedinţelor, propusă la începutul anului şcolar, soluţionând în 

mod operativ toate problemele apărute, conform hotărârilor 

CA.  

Funcţia de îndrumare şi control a directorului și directorului 

adjunct este exercitată prin asistenţe la lecţii, conform 

planificării și fișelor de asistență prezentate. 

Au fost prezentate fişele posturilor pentru personalul angajat şi  

fişele de evaluare pentru personalul didactic, didactic auxiliar 

şi nedidactic. 

Calificativele acordate cadrelor didactice sunt discutate în 

consiliul profesoral şi   sunt aprobate în consiliul de 

administraţie. În  procesele  verbale  se regăsesc punctajele 

aferente calificativelor acordate personalului școlii. 

Secretariatul unității a emis adeverințe cu calificativul și 

punctajul acordat . 

2. Sunt elaborate politicile şi procedurile astfel încât 

instituţia de educaţie să-şi atingă scopurile? 
Şcoala  stabileşte propriile politici şi proceduri, existând 

preocupare din partea conducerii pentru asigurarea dezvoltării 

unităţii de învăţământ. Colaborează permanent cu membrii 

consiliului de administraţia şi reprezentanţii comunităţii locale 

din CA, precum şi cu personalul didactic în vederea luării 

deciziilor. 

CEAC este legal constituită, având propria strategia și propriul 

regulament de funcționare.   

RAEI - ul este finalizat pentru anul școlar 2018-2019, 

înregistrat și prezentat. 

Analiza stării învățământului pentru anul școlar 2018-2019 a 

fost prezentată în Consiliul Profesoral și aprobată de către 

Consiliul de Administrație. 

3. Sunt folosite eficient resursele instituţiei de educaţie( 

bani, personal, materiale, echipamente)? 
Conducerea unității împreuna cu departamentul financiar 

contabil are în vedere permanenta gestionare  corectă şi 

eficientă a resurselor materiale si financiare urmărindu-se  

încadrarea în bugetul alocat. Finanţarea unității de învățământ 

se realizează de la bugetul local  și bugetul de stat. 

Din analiza documentelor financiare rezultă preocupare din 

partea conducerii unității școlare pentru folosirea eficientă a 

resurselor școlii. 

 Unitatea are în derulare un proiect de  investiție “Reabilitare, 

extindere și schimbare de destinație din Atelier în clădire 

multifuncțională” .        

monitorizate/ evaluate 

în mod regulat. 

 

Răspunde: Director 
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  Școala Gimnaziala “Radu Tudoran” Brăila are constituită 

Asociația de Părinți ai elevilor, cu personalitate juridică, non 

profit.  

In perioada 2018-2019, din contribuția părinților s-au făcut 

următoarele dotări: recondiționarea a 48 buc pupitre,  

achiziționarea a 32 buc pupitre școlare, reparația a 6 buc 

scaune elevi, Camera WEB, videoproiector, 28 bucăți pupitre 

școlare și scaune, etc. 

Școala are CDI funcțional, dotat modern cu mobilier și 

aparatură birotică.  

Spaţiilor şcolare sunt curate, întreţinute permanent şi în stare  

bună de funcţionare.  

Resursele financiare, materiale şi umane sunt subordonate 

procesului de învăţare, asigurând accesul egal la educaţie de 

calitate şi încurajând performanţele elevilor. 

4. Are unitatea de învățământ suficient personal didactic 

calificat? Exista suficient personal nedidactic? Are unitatea 

de învățământ suficiente resurse educaționale pentru a-și 

realiza curriculumul? 

Încadrarea cu personal didactic în anul şcolar 2019-2020 este 

realizată cu  37 de cadre didactice, astfel :12 

educatori/învățători/profesori învățământ primar titulari și 1 

suplinitor. 

 Pentru învățământul gimnazial încadrarea este asigurată cu 24 

profesori, astfel:14 profesori titulari  și 10 profesori suplinitori. 

Personal auxiliar și nedidactic: 

-  4 cadre didactice auxiliare: contabil, secretar, administrator 

de patrimoniu, bibliotecar ; 

-   7 persoane  nedidactic- muncitor-calificat. 

Unitatea școlară își desfășoară activitatea instructiv-educativă 

în două corpuri de clădire: corp școală, structurată pe 3 nivele 

și grădinița, un singur nivel. 

Dispune de 17 săli de clasă, laborator: fizică – chimie, 

laborator biologie, cabinet istorie, cabinet medical, cabinet de 

documentare si informare, o bibliotecă care asigură fondul 

necesar de carte. 

Grădinița este poziționată în clădire separată, în aceeași curte 

cu școala, cu spațiu de recreere separat pentru preșcolari. 

Dispune de 4 săli de grupă, grupuri sanitare, sală de materiale 

didactice, cancelarie. 

Mijloace de învăţământ sunt moderne şi tradiţionale. Există în 

unitatea școlară 22 de calculatoare, din care 12 sunt folosite în 

procesul instructiv-educativ. 

Mobilierul este modern în proporţie de 40% iar 60% 

recondiţionat . 

5. Are unitatea şcolară  reglementări şi proceduri adecvate 

pentru protecţia copilului?         

Are unitatea școlară proceduri și reglementări 

corespunzătoare în ceea ce privește protecția muncii? 

Şcoala are reglementări şi proceduri corespunzătoare privind 

protecţia elevilor. Au fost emise decizii și distribuite 

responsabilități personalului privind  asigurarea protecției și 

siguranței elevilor. 

Procedura privind accesul în unitatea de învăţământ a 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali reglementează 

accesul în unitate în timpul programului, cu respectarea 
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reglementărilor din ROFUIP, adusă la  cunoștință în cadrul 

şedinţelor cu părinţii şi în cadrul şedinţei comitetului de părinţi 

pe şcoală. Pe perioada cursurilor, serviciul pe școală este 

asigurat de către  cadrele didactice, conform graficului de 

serviciu. Pe timp de zi, în intervalul orar 07:00 – 19:00, paza 

este asigurata de personalul angajat, iar in intervalul orar 19:00 

– 07:00 cu sistem de monitorizare și intervenție rapidă 

asigurată prin contract de prestări servicii cu firma Romanian 

Security. Sunt încheiate protocoale cu Inspectoratul de 

Jandarmi Brăila și Poliția Municipiului Brăila care au drept 

scop asigurarea protecției și siguranței elevilor în mediul 

școlar, conform Planului local comun de acțiune pentru 

creșterea siguranței . 

 Şcoala are politici, proceduri şi regulamente adecvate 

referitoare la protecţia muncii. Au fost elaborate norme de 

protecţia muncii pe diferite compartimente, fiind efectuate 

instructaje atât cu personalul unității de învățământ, cât și cu 

elevii pe clase. 

Analiza riscurilor este realizată prin fișa de monitorizare a 

riscurilor din școală. 

6. Respectarea legislaţiei în vigoare privind completarea şi 

gestionarea documentelor de evidenţă şcolară şi a actelor 

de studii. 

 Registru de intrări-ieșiri este completat corect, fiind 

înregistrate zilnic toate documentele unității școlare. 

Registrele matricole sunt completate la zi, semnate și 

ștampilate. Există decizie privind completarea tuturor 

documentelor şi actelor elevilor. În registrul unic privind 

evidența actelor de studii sunt înregistrate diplomele primite 

pentru absolvenții clasei a VIII a , promoția 2018 și 2019. 

Există registru de evidenţă  a deciziilor emise de conducerea 

şcolii.  

 Cataloagele din anul şcolar 2019-2020 sunt corect/ complet 

întocmite, înregistrate în registrul intrări - ieșiri.din 

2. Modul de aplicare 

a curriculum-ului 

naţional, dezvoltarea 

şi aplicarea 

curriculum-ului la 

decizia şcolii / în 

dezvoltare locală şi 

calitatea activităţilor 

extracurriculare 

realizate de 

personalul didactic şi 

unele categorii de 

personal didactic 

auxiliar 

Calificativ: 

BINE  

 

 

Este curriculumul unităţii în concordanţă cu cel naţional ? 

Din studierea schemelor orare şi a documentelor de încadrare, 

în paralel cu planurile cadru în vigoare,  rezultă  că se respectă 

criteriile impuse de ordinele de ministru, care conţin prevederi 

referitoare la relaţia dintre disciplinele din trunchiul comun 

(disciplinele obligatorii) şi disciplinele din cadrul 

curriculumului  la decizia școlii.  

Planurile-cadru in vigoare sunt respectate atât pentru ciclul 

primar, cât și pentru ciclul gimnazial. 

Există  comisie de curriculum a școlii, constituită prin Decizie 

cu nr. 146/06.09.2019 care  coordonează, monitorizează şi 

acordă sprijin pentru activitatea metodică din unitatea de 

învăţământ.  

Curriculum la decizia școlii,  a fost stabilit,  prin consultatea 

părinților și elevilor.  Toate programele sunt aprobate in C.A. 

al Școlii Gimnaziale ”Radu Tudoran”, avizate de inspectorul 

de specialitate și înregistrate la nivelul unitații.  

Oferta CDȘ  pentru anul școlar 2019-2020 cuprinde 

următoarele  titluri, selecția făcându-se după consultarea 

Integrarea unor 

activităţi de învățare, 

care să conducă, pe 

termen lung,  la 

îmbunătăţirea 

performanţelor elevilor 

 

 

Utilizarea  frecventă a 

bazei materiale  în 

desfășurarea  

activităților de învățare.  

 

 

Lărgirea parteneriatului 

cu O.N.G.-uri de la 

nivel local şi naţional 
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părinților, comunității locale și a profesorilor; se poate aprecia 

contribuția curriculumului la dezvoltarea personala a elevilor: 

Integrat -”Le francais par la chanson” 

Disciplină nouă: ”Curcubeul copilăriei”,  

„English for the little ones”, ”Sănătoși și voioși”, „Competențe 

TIC”, „English history and civilization”. 

Este planificarea curriculumului bine structurată şi eficace? 

La nivelul comisilor metodice există planuri manageriale, 

planuri operaționale, grafic de activități, raport semestrial, 

anual,  Centralizator orar, program de pregătire suplimentară, 

tematica orelor de pregătire suplimentară. 

Proiectarea curriculară ia în considerare achiziţiile anterioare 

de învăţare ale educabililor. 

Proiectarea curriculară asigură  în totalitate  dezvoltarea laturii 

aplicative, practice, a competenţelor dezvoltate fiind centrată 

pe particularitățile de vârstăale fiecărui an de studiu. 

Activităţile de predare, învăţare şi evaluare sunt proiectate 

individual,  la nivelul fiecărui cadru didactic, a  catedrelor pe  

arii curriculare.  

Din studiul portofoliilor individuale ale cadrelor didactice 

rezultă: 

structura portofoliilor este unitară,  dispusă pe 3 

compartimente: documente personale, documente de 

specialitate (proiectare, instrumente de lucru, rezultate elevi), 

documentele dirigintelui. 

se proiectează activităţile pentru fiecare clasă,  nivelul şi 

particularităţile fiecărui colectiv de elevi; 

proiectarea curriculumul se realizează prin  adecvarea 

strategiilor de învăţare la învăţarea individuală centrată pe elev, 

învăţarea prin activităţi practice şi învăţarea în diferite contexte 

conform fișelor de asistență (5 asistențe realizate de director și 

8 asistențe realizate de director adjunct).  

Activităţile de predare, învăţare şi evaluare sunt proiectate 

astfel încât să furnizeze elevilor de diferite vârste, cele 

necesare dezvoltării aptitudinilor, deprinderilor, intereselor și 

capacităților intelectuale care să permită acestora atingerea 

standardelor. 

Sunt testele şi evaluările în concordanţă cu curriculumul 

instituţiei de educaţie şi sunt ele folosite pentru a înlesni 

planificarea curriculumului? 

Testele de evaluare iniţială au fost  aplicate conform  

planificării, realizată la nivelul fiecărei comisii metodice, 

pentru înregistrarea nivelului de pregătire al elevilor în 

principalele domenii de formare. Au fost administrate teste 

inițiele la toate disciplinele. Există planuri de măsuri 

ameliorative, analiză SWOT , plan de măsuri și remediere 

pentru fiecare disciplină în parte. Toate activitățile legate de 

acest aspect au respectat termenele solicitate de I.S.J. Brăila. 

Cadrele didactice utilizează achiziţiile anterioare ale elevilor, 

în activităţile curriculare şi extracurriculare. 

Cadrele didactice dezvoltă capacitatea elevilor de a învăţa din  

exemple practice și din cele teoretice. 

Şcoala  sprijină și asigură respectarea drepturilor şi 

îndatoririlor cadrelor didactice şi ale elevilor în cadrul 
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proceselor de predare, învăţare şi evaluare. Conform deciziei 

nr. 184/06.09.2019 a fost constituită comisia care a actualizat  

ROI și RI al unității de învățământ. 

Din studierea portofoliilor elevilor se remarcă următoarele: 

modalităţile frecvente de evaluare a elevilor sunt  probele 

orale, fișe de evaluare, fișe de progres, de performanță pe 

discipline, și pe nivel de învățământ.  Evaluările scrise  sunt 

dublate de fișe de dezvoltare a performanțelor. 

temele şi sarcinile de lucru solicită elevilor sunt evaluate 

periodic și se fac recomandări individuale; 

mijloacele de învăţământ existente sunt utilizate permanent în 

procesul de învăţământ (tabla, planşe, materiale didactice, fişe 

de lucru, fişe de progres  etc.); cadrele didactice, asistate la 

activităţi, antrenează elevii în lecţii, atât în secvenţa de predare, 

cât şi în cea de evaluare şi acordă sprijin în înțelegerea 

conținuturilor predate spre învăţare. 

În urma asistenţelor la lecţii s-a constatat că aplicarea 

strategiilor de învăţare centrate pe elev se realizează frecvent, 

predominând metodele intercactive de învăţare, bazate pe 

conversaţie şi activitate frontală. Sunt  utilizate strategii bazate 

pe lucrul în echipă  în timpul lecţiilor. De asemenea, timpul 

alocat evaluării competenţelor achiziţionate anterior este 

suficient şi asigură o bună consolidare a acestora. 

Are instituţia de învăţământ o ofertă de activităţi, proiecte sau 

programe extracurriculare adecvate nevoilor propriilor elevi? 

Exemple de parteneriate educaționale și instituționale: 

Parteneriat educațional cu Poliția Rutieră 

Parteneriat educațional – Școală- Biserica Sfânta Filofteia 

Protocol de colaborare cu Fundația Pentru Științe și Arte 

Paralela 45 

Protocol de colaborare cu librăria Carioca 

Parteneriat educațional – Centrul European de Informare și 

Dezvoltare Brăila: Proiect de educație alternativă 

Parteneriat cu Always România 

Protocol de colaborare cu ISU: concursurile ”Cu viața mea 

apăr viața” și ”Micii pompieri” 

Parteneriat cu Teatrul Cărăbuș 

Parteneriat Ja România: Proiect educație financiară 

Exemple de proiecte educaționale: 

Proiect educațional interjudețean ”Toate pânzele sus”, nivel 

gimnazial  

Proiect educațional județean ”Toate pânzele sus”, nivel primar  

Proiect educațional național  ”Săptămâna educației globale” 

Proiect educațional național  ”Educație financiară”,  

Proiect educațional național  ”Copilăria – o lume de poveste”,  

Proiect educațional regional  ”Minunata lume a copilăriei”,  

Proiect educațional județean ”Tineri pentru tineri”,  

Proiect educațional județean ”Stop abandon”,  

Proiect educațional județean ”Educație pentru viață”,  

Proiect educațional județean ”Orizontul apropiat sau apropierea 

orizontului”,  

Proiect educațional național interdisciplinar ”Metode și tehnici 

de evaluare în învățământul preuniversitar”,  
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Proiect național cu tematică rutieră  ”Școala Teddy”. 

3. Activitatea 

personalului didactic 

(proiectare, 

predare-învăţare-

evaluare, reglare / 

remediere, 

diferenţiere a 

demersului 

educaţional) 

 

Calificativ: 

 

BINE 

1. Este corespunzător proiectul unităţii de învăţare elaborat 

de cadrele didactice ? 

Documentele de proiectare didactică sunt  elaborate corect. 

Modelul planificărilor calendaristice propus de MEN este 

respectat; planurile de lecţie cuprind conţinuturile 

informaţionale şi practic-aplicative, competenţele  specifice, 

precum şi strategia de realizare.  

Proiectarea unităţilor de învăţare este realizată de fiecare cadru 

didactic, conform precizărilor  făcute de către inspectorii de 

specialitate cu prilejul consfătuirilor, cercurilor pedagogice. 

Portofoliile  cadrelor didactice conţin toate documentele 

solicitate: programele disciplinei, planificări anuale/ 

semestriale şi pe unităţi de învăţare; teste de evaluare iniţiale, 

bareme şi rezultate; fișe de lucru utile în activitatea didactică. 

Profesorii planifică, organizează, desfăşoară şi evaluează, c 

ajutorul profesorilor de sprijin,   activităţi diferenţiate de 

învăţare în care valorifică eficient nivelul diferit de cunoaştere 

şi înţelegere la care se află elevii. 

 2.Folosesc cadrele didactice strategii didactice   

corespunzătoare ? 

Cadrele didactice  folosesc strategii diverse, care îmbină o 

mare varietate de metode, forme de activitate, mijloace 

didactice centrate pe nevoile şi interesele specifice elevilor. 

Acest aspect este determinat de experienţa didactică, resursa 

umană și existenţa resurselor  puse la dispoziţie de şcoală.  

Calitatea, experienţa cadrelor didactice din şcoală este foarte 

bună şi constituie o premisă importantă în derularea unei 

activităţi didactice de calitate. Au fost inspectate toate cadrele 

didactice din unitatea școlară. Sunt stăpânite conţinuturile 

ştiinţifice. Cursurile de formare continuă la care au participat 

au avut ca rezultat îmbunătăţirea activităţii cadrelor didactice. 

3.Folosesc cadrele didactice resursele în mod corespunzător ?  

Manualele şi celelalte auxiliare curriculare sunt selectate şi 

utilizate în funcţie de specificul unităţii şcolare şi de achiziţiile 

anterioare de învăţare ale educabililor. Sunt planificate 

resursele folosite în cadrul lecţiilor, dar și în activități 

extracurriculare, de pregătire a elevilor pentru concursurile 

școlare. 

   4.Modul în care foloseşte profesorul timpul avut la 

dispoziţie. Este managementul clasei corespunzător? 

Timpul didactic este, în general, bine gestionat de cadrele 

didactice  şi  asigură o bună consolidare a acestora. 

Momentele instrucţionale s-au derulat într-o succesiune 

logică, conform tipului de lecție abordat, îmbinându-se 

noţiunile noi cu cele deja cunoscute care au fost reactualizate 

şi sistematizate. 

 Se constată o perspectivă diferită a  abordării colectivelor de 

elevi şi o predare în funcţie de particularităţile clasei de elevi 

(ritm de lucru, accesibilitatea conţinuturilor, grad de 

dificultate). 

 Tratarea diferenţiată a elevilor  este o politică educaţională 

dezvoltată în  proiectarea didactică şi  în activitatea la clasă. 

Recomandări: 

Particularizarea 

planificărilor  în funcție 

de nevoile clasei, mediu 

de proveniență, 

problematică și 

prioritate comunitară 

etc. (consiliere și 

orientare/ dirigenție); 

Conceperea unor teme 

pentru acasa care să le 

permită dezvoltarea 

creativităţii şi a 

competenţelor practice 

ale elevilor; 

Amenajarea unor 

cabinete de specialitate 

unde să se expună 

lucrările elevilor; 

 

Utilizarea unor forme şi 

metode de evaluare 

diferite astfel încât să 

furnizeze informaţii 

despre modul în care 

elevii îşi dezvoltă 

învăţarea şi 

competenţele specific; 

Creşterea capacităţii de 

autoevaluare a elevilor; 

Implicarea unui număr 

mai mare de elevi în 

activitatea de 

performanţă 

(participarea efectivă cu 

elevii la olimpiade şi 

concursuri). 

Utilizarea fişelor de 

lucru recapitulative 

diferenţiate care să 

conţină şi elemente 

teoretice esenţiale din 

programele de examene 

naţionale; 

Încurajarea activităţilor 

de grup si a muncii de 

echipă;  

Continuarea implicării 
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Sunt identificaţi elevii care au dificultăţi de învăţare, asupra lor 

concentrându-se atenţia fiecărui cadru didactic, prin metode 

specifice, cu un program strict asumat de către profesor/ 

disciplină și profesor de sprijin. Elevii cu CES beneficiază de 

curriculum adaptat sau program de intervenție personalizat 

pentru activitatea remedială. Folosirea  metodelor moderne, 

îmbinate cu cele tradiţionale serveşte  procesului de învăţare. 

Îi evaluează cadrul didactic pe elevi în aşa fel încât să 

stimuleze învăţarea eficientă ? 

Evaluarea se realizează obiectiv şi ritmic, utilizând forme, 

metode, tehnici diferite de evaluare. Evaluarea furnizează 

informaţii despre modul în care elevii îşi dezvoltă 

competenţele specifice, capacităţile şi abilităţile.  

Părinții sunt consiliați în legătură cu frecvența, progresul școlar 

și starea disciplinară a elevilor. Elevii sunt implicați în 

activități extracurriculare diverse, la nivel local, județean, 

național, internațional; numărul elevilor participanți la 

concursuri este relativ mare, rezultatele acestora sunt bune. 

Ce fel de teme pentru acasă propune profesorul? 

În lecţiile asistate, temele de  casă au fost verificate şi au avut 

rol în consolidarea învățării.  

Temele de casă propuse au fost, în cele mai multe situații, 

explicate la finalul orei. 

colectivului de cadre 

didactice în organizarea 

activităților metodice la 

nivel local/ județean/ 

național; 

Proiectarea și derularea 

activităților  cu caracter 

interdisciplinar; 

Utilizarea modelelor 

postate de C.N.E.E. pe 

site-ul dedicat 

www.subiecte.edu.ro., 

în realizarea testelor de 

evaluare şi a fişelor de 

lucru (la discipline de 

evaluare națională). 

 

 

4. Nivelul 

performanţelor 

realizate de elevi în 

învăţare, raportat la 

standardele 

educaţionale 

naţionale 

(curriculare şi de 

evaluare) 

 

Calificativ:  

BINE 

1. Elevii utilizează cunoștințele, deprinderile și aptitudinile 

în situații de învățare diverse, reușesc să realizeze conexiuni 

interdisciplinare.  

2. Elevii demonstrează și exersează, în situații diverse de 

învățare, competențele generale stabilite în programele școlare 

la toate disciplinele de studiu. 

3. Elevii citesc și scriu bine în limba română, având 

deprinderi bune care le înlesnesc studiul celorlalte discipline. 

4. Ei au aptitudini bine definite în ceea ce privește ascultarea 

și capacități în ceea ce privește exprimarea unor idei și 

capacitatea de analiză, sinteză și esențializare. 

5. Elevii au deprinderi, talente și abilități pe care le folosesc 

eficient în cursul procesului de învățare. Ei sunt în stare să 

folosească eficient ceea ce au achiziționat în cursul lecțiilor 

anterioare și progresează corespunzător. 

6. Elevii răspund bine la activitățile individuale de grup și 

frontale propuse de cadrele didactice, la sarcinile de lucru 

propuse în cadrul metodelor activ-participative.  

7. Promovabilitatea elevilor la examenele naţionale în ultimii 

trei ani este foarte bună: 100%-2017, 100%-2018, 97,29%-

2019.  Din analiza rezultatelor elevilor la evaluările inițiale 

interne se constată un progres în evoluția acestora la evaluarea 

națională la clasa a VIII-a.  

Conform statisticilor elevii sunt mai vulnerabili la disciplina 

matematică. 

Elevii participă la olimpiade şi  concursuri pe discipline 

obținând rezultate bune la etapele judeţene. 

Monitorizarea 

permanentă a 

progresului școlar al 

elevilor. 

 

Organizarea 

activităților de pregătire 

suplimentară a 

examenelor naționale 

pe grupe de elevi, pe 

tranșe de note conform 

evaluărilor inițiale, mai 

alesla disciplina 

matematică. 

 

Desfășurarea și 

monitorizarea orelor de 

pregătire pentru 

examenele naționale, 

olimpiadele și 

concursurile școlare. 

 

 

Informarea continuă a 

părinților cu privire la 

progresul școlar al 

elevilor. 

 

http://www.subiecte.edu.ro/
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5. Modul în care 

unitatea de 

învăţământ sprijină 

şi încurajează 

dezvoltarea 

personală a elevilor şi 

motivaţia acestora în 

învăţare 

(consiliere, orientare 

şcolară, asistenţă 

individualizată), 

respectând principiile 

educaţiei incluzive şi 

asigurarea egalităţii 

de şanse 

 

Calificativ: 

BINE 

Există reglementări care ajută la menţinerea ordinii în 

unitatea de învăţământ, la conservarea patrimoniului 

acesteia şi care le dau elevilor sentimentul de deplină 

siguranţă?  

-Regulamentul de ordine interioară, este actualizat, discutat în 

consiliul profesoral şi aprobat în Consiliu de administraţie în 

data de 6.09.2019; există procese verbale semnate de elevi 

participanţi la prelucrarea acestuia. 

Există Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar, ce conţine Planul de măsuri de prevenire şi 

combatere a violenţei. 

Este înfiinţată comisia de combatere a absenteismului şi 

abandonului şcolar  

Numărul elevilor declaraţi cu abandon şcolar este redus, fiind 

de 6 elevi în anul şcolar 2018-2019. 

Atmosfera din unitatea de învăţământ este propice desfăşurării 

activităţilor educaţionale, atmosferă care îi ajută pe elevi să 

capete încredere în ei înşişi şi în personal. 

Relaţiile dintre personal şi elevi sunt bune; elevii pot obţine 

sprijin atunci când au nevoie.  

Prin politicile, strategia şi planurile operaţionale proprii 

furnizează unitatea de învăţământ consultanţă elevilor, le 

acordă posibilitatea de a lua decizii şi îi sprijină atunci 

când îşi hotărăsc viitorul?  

Unitatea de învăţământ asigură condiţii elevilor pentru a învăţa 

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

Unitatea de învăţământ are consilier psihologic CJRAE pe d-na 

Anca Dogaru care asigură consilierea elevilor atât la nivelul 

şcolii cât şi prin proiectul de parteneriat Educaţia e şansa ta 

realizat cu  ISJ, CJRAE şi Liceul tehnologic Anghel Saligny. 

Există 13 elevi cu cerinţe educaţionale speciale, iar 12 dintre 

aceştia dispun de curriculum adaptat.   

În anul şcolar curent există şi 2 elevi cu şcolarizare la 

domiciliu.  

În cadrul temelor de dirigenţie se discută despre meserii şi 

profesii în vederea orientării elevilor în alegerea carierei 

Elevii absolvenţi în anul şcolar 2018-2019 s-au înscris în licee 

teoretice din Brăila, iar 6 au optat pentru şcoli profesionale. 

Se preocupă unitatea de învăţământ să îi ajute pe elevi să 

cultive acele valori şi atitudini benefice pentru societate?  

Unitatea de învăţământ formează şi dezvoltă spiritul civic al 

elevilor.  

Elevii sunt ajutaţi să se ghideze după codul de etică care are în 

vedere propriile lor drepturi, precum şi drepturile celorlalţi.  

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

se raporteze unul la celălalt ca membri egali ai comunităţii şi să 

contribuie la binele celorlalţi. 

La nivelul unităţii există un traseu al absolvenţilor, întocmit 

anual, care conţine numărul elevilor transferaţi sau plecaţi din 

ţară, sau  care îşi continuă studiile liceale. 

Există proiecte şi parteneriate cu biserica, poliţia rutieră, ISU, 

JA România, Teatrul Cărăbuş Brăila, Centrul European de 

Informare şi Dezvoltare, Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte, 

Se recomandă ca 

profesorii diriginţi să 

menţină o relaţie 

permanentă cu părinţii 

elevilor cu risc de 

abandon pentru a-i 

consilia în vederea 

îmbunătăţirii strategiei 

de reducere a ratei de 

abandon şcolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitarea unor 

reprezentanţi ai firmelor 

locale sau foşti 

absolvenţi cu 

importante realizări 

profesionale în 

perspectiva orientării 

profesionale a elevilor 

 

 

 

 

 

Motivarea şi 

certificarea prin 

diplome a participării 

elevilor în cadrul unor 

proiecte şi activităţi de 

tipul serviciilor în 

beneficiul comunităţii 

sau  activităţi de 

voluntariat.  

 

 

Creearea unei baze de 

date care să conţină 

informaţii despre 

evoluţia absolvenţilor şi 
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librăria Carioca.  

Li se acordă elevilor responsabilităţi?  

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

personal asupra modului în care să trateze elevii.  

Unitatea de învăţământ are politici, practici şi structuri 

destinate să îi ajute pe elevi să îşi asume anumite 

responsabilităţi. Fiecare colectiv de elevi are un şef al clasei cu 

sarcini bine precizate.  

La nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea 

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

fost stabilit preşedintele acestuia, eleva Mitea Ana din cls.a 

VIII-a.A. 

Există Plan de activităţi al C.E. la nivel de unitate şcolară. 

Are unitatea de învăţământ un program de activităţi 

extracurriculare? Este acesta particularizat conform 

specificului instituţiei de educaţie, intereselor şi nevoilor 

elevilor?  

În cadrul şcolii s-au derulat 47 de activităţi extracuriculare şi 

sunt  în derulare 12 proiecte educaţionale şi 10 parteneriate  la 

nivel local, judeţean şi naţional  

Activităţile extracurriculare programate contribuie la educaţia 

şi dezvoltarea personală a elevilor. 

Activitatea unităţii de învăţământ se desfăşoară astfel încât să îi 

ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine, respect, 

conduită moral-religioasă  

Calendarul activităţilor educative pentru anul şcolar 2018-2019 

cuprinde 47 de  activităţi ce facilitează implicarea elevilor, 

contribuind la dezvoltarea personală a acestora. Câteva 

activităţi extraşcolare la nivelul şcolii: Lets do it Romania, 

Mod sănătos de viaţă, Săptămâna hărniciei, Micul şahist 

după terminarea 

studiilor 

liceale/profesionale 

precum şi despre modul 

de integrare a acestora 

în mediul social. 

 

 

 

 

La nivelul colectivelor 

de elevi să se atribuie  

sarcini individuale 

pentru a-i motiva şi 

responsabiliza în 

vederea dezvoltării 

spiritului de  răspundere 

şi de respect pentru  

munca celorlalţi. 

 

 

Activităţile şi 

parteneriatele 

interjudeţene şi 

naţionale să fie 

popularizate în mass 

media locală, ca modele 

de bună practică. 

 

6. Relatiile 

unităţii de 

învăţământ 

cu părinţii şi 

cu comunitatea locală 

 

Calificativ:  

BINE 

1. Din procesele verbale încheiate la şedinţele cu părinţii 

reiese că de regulă, comitetele de părinţi sunt interesate de 

problemele unităţii de învăţământ şi de programe de 

educaţie pentru aceştia. 

2. Şcoala organizează programe, proiecte şi activităţi ale 

elevilor în beneficiul comunităţii. 

3. Toţi părinţii chestionaţi cunosc numele şi disciplina 

învăţătorului/dirigintelui clasei. 

4. Primăria şi consiliul local sunt reprezentate în consiliul de 

administraţie al şcolii. 

5. Activitatea reprezentanților părinților și ai autorităților 

locale în consiliul de administrație este eficientă și 

responsabilă. 

6. Serviciile locale (poliţia, pompierii, oficiul de protecţie 

socială şi biserica) sunt implicate în activităţi 

extraccuriculare. 

7. Modalităţile de contactare a părinţilor cu 

învăţătorul/dirigintele sunt de regulă cele clasice, dar se 

constată în proporţie de 47% că se practică întâlniri 

individuale sau modalităţi moderne şi rapide (telefon, 

mail), ceea ce înseamnă că părinţii răspund la convocările 

şcolii pentru şedinţe şi există un interes de ambele părţi 

pentru dialogul faţă în faţă. 

8. Motivele pentru care părinţii iau legătura cu 

1. Organizarea de către 

reprezentanţii şcolii a 

unor programe de 

educaţie pentru părinţi, 

cu implicarea serviciilor 

locale (medici, 

psihologi, pompieri, 

reprezentanţi ai 

bisericii) 

2. Implicarea părinţilor 

alături de elevi în 

programele şi proiectele 

elevilor desfăşurate în 

beneficiul comunităţii. 

3. Organizarea lectoratelor 

cu părinţii având ca 

tematică instruirea 

acestora cu scopul 

îmbunătăţirii relaţiilor 
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învăţătorul/dirigintele sunt pentru a urmări evoluţia 

copilului (100%), la solicitarea dirigintelui (74%), pentru 

participare la evenimente şcolare (37%), iar pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii 11%. 

9. În cadrul şedinţelor cu părinţii se discută chestiuni legate 

de legislaţia şcolară-100%, situaţia şcolară a copiilor-

85%, alte teme 15%. 

10. Nici unul dintre părinţi nu au primit acasă scrisori/adrese 

din partea şcolii, dar 50% dintre aceştia iau legătura cu 

şcoala lunar, 47% săptămânal, 15% zilnic, 6% semestrial. 

11. 92% dintre părinţi sunt mulţumiţi de modul în care arată 

şcoala, de resursele umane şi materiale. 

Părinţii apreciază că s-ar putea aduce îmbunătăţiri bazei 

materiale a şcolii/clasei-84% și sunt toţi mulţumiţi de 

comportamentul cadrelor didactice faţă de elevi şi colaborarea 

cu diriginţii. 

părinte-elev. 

4. Întocmirea și 

transmiterea de rapoarte 

scrise către părinți care 

să vizeaze 

progresul/dificultățile 

elevilor în activitățile 

școlare. 

5. Implicarea într-un 

procent mai mare a  

părinţilor în activităţile 

extracurriculare. 

7. Atitudinea elevilor 

faţă de educaţia 

pe care le-o 

furnizează 

unitatea de 

învăţământ 

Calificativ: 

 BINE 

Care este atitudinea elevilor faţă de învăţătură? 

 În baza discuțiilor cu elevii și profesorii Școlii Gimnaziale 

”Radu Tudoran”, ca și din chestionarele aplicate acestora, 

rezultă interesul tuturor partenerilor educaționali pentru 

activitățile în care sunt implicați, precum și dorința de progres. 

Elevii confirmă că sunt îndrumați de profesori pregătiți, 

deschiși, calmi, care se implică în procesul didactic și în 

activități extracurriculare. Sunt sprijiniți suplimentar la limba 

română și matematică, preponderent elevii din clasa a VIII-a, 

pentru examenele naționale, dar și pentru concursuri. În 

general, au manuale. Lipsesc punctual cele de religie și ed. 

muzicală. 

 Sunt mulţumiţi în mare parte de condiţiile de care beneficiază, 

de felul în care le este furnizată informaţia în cadrul procesului 

instructiv-educativ.  

 Sunt foarte ataşaţi de şcoala în care învaţă, de activitățile 

extracurriculare  și competițiile la care participă, mai ales cele 

sportive sau artistice, de acțiunile caritabile. Apreciază 

profesorii bine pregătiți, care îi susțin și îi motivează să învețe 

mai mult, și implicit disciplinele pe care aceștia le predau: 

limba și literatura română, matematica, informatica, istoria, ed. 

fizică. 

 Cum se comportă elevii? 

Atât în timpul pauzelor, cât şi în timpul orelor, predomină 

calmul, respectul față de școală, de profesori și de colegi. 

Încearcă să-i corijeze pe cei mai puțin disciplinați, care distrug 

materiale didactice sau mobilier sau care deranjează orele de 

curs. 

 Ce fel de etos are instituţia de educaţie şi cum contribuie 

elevii  la păstrarea lui? 

Elevii se comportă civilizat, protejează mobilierul, 

echipamentele din laboratoare, materialele didactice și de 

prezentare a activităților în care sunt implicați, îndeplinindu-şi 

responsabilităţile atribuite.   

În mare măsură, sunt mulțumiți de condiţiile pe care le oferă 

şcoala, la care au contribuit și familiile lor, însă își doresc 

îmbunătățirea bazei materiale. Își doresc să participe la 

activități extracurriculare mai multe și mai diverse, 

preponderent bazate pe achiziții practice simple (pictură, olărit, 

gătit, excursii), dar și o îmbunătățire a comportamentului 

Profesorii diriginţi vor 

menţine o relaţie 

permanentă cu părinţii 

şi elevii, acordându-le 

suport pentru orientare 

școlară și profesională 

optimă, pentru 

cunoașterea drepturilor 

și îndatoririlor elevilor, 

selectarea disciplinelor 

opționale în 

concordanță cu 

interesele de dezvoltare 

personală a elevilor și 

specificul comunității. 
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cadrelor didactice/ teme mai puține. 

RECOMANDĂRI: 

Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, respectiv procedurile pentru ocuparea 

posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se vor lua prin 

vot secret. 

Procedurile să fie monitorizate/ evaluate în mod regulat.                 

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

Implicarea unui număr mai mare de elevi în activitatea de performanţă (participarea efectivă cu elevii la olimpiade şi 

concursuri); 

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

strategii interactive însuşite. Monitorizarea de către responsabilii de comisii metodice  a modului cum sunt puse în 

practică exemplele de bună practică însuşite. 

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. 

CALIFICATIV FINAL:  BINE 

Denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar:  

Liceul Teoretic „George Vâlsan” Făurei, Județul Brăila 

Perioada inspecţiei: 28.10.2019-08.11.2019 

Nr. 

crt. 

Aria tematică 

/Domeniul  

şi calificativul 

acordat 

Constatări/Aprecieri Recomandări 

1.  Managementul 

şcolar,  

managementul 

asigurării 

calităţii, 

dezvoltarea 

instituţională, 

eficienţa 

atragerii şi 

folosirii 

resurselor  

(umane, 

financiare, 

materiale şi 

informaţionale), 

respectarea 

legislaţiei în 

vigoare şi a 

regulamentelor 

 

Calificativ:  

BINE 

1. Direcţia de dezvoltare a instituţiei de educaţie este bine 

stabilită? 
 Documentele de proiectare, respectiv Planul de acțiune al școlii 

2016-2020, planurile manageriale 2019-2020, planul operaţional 

2019-2020 sunt întocmite pe baza analizei SWOT, sunt înregistrate 

și aprobate de CA. 

 Organizarea și funcționarea unității de învățământ se face în 

conformitate cu ROF al liceului  înregistrat și aprobat în CA din 

25.10.2019  

Conducerea a emis la început de an școlar  deciziile pentru 

organizarea unităţii şcolare pe compartimente, comisii cu caracter 

permanent şi temporar, de constituire a  consiliului de administraţie, 

CEAC, aprobate în CA.  

Ședințele Consiliul de administrație și Consiliului Profesoral se 

realizează, conform unei planificări riguroase, astfel încât lunar să 

se desfășoare ședințele ordinare, iar ori de câte ori situația o impune 

ședințele extraordinare. S-a putut face dovada transparenței 

hotărârilor consiliului de administrație, fiind emise și publicate. 

Conducerea asigură cadrului instituţional pentru participarea 

personalului la procesul decizional prin colectivele şi organele de 

conducere colectivă existente: colectivele de catedră, Consiliul de 

Administraţie şi Consiliul Profesoral. 

Climatul organizațional este unul deschis, caracterizat prin 

dinamism și grad înalt de angajare a membrilor instituției școlare. 

Conducerea școlii este deschisă către dialog, respectă competența, 

sprijină cadrele didactice în demersurile pe care aceștia le inițiază. 

2. Sunt elaborate politicile şi procedurile astfel încât instituţia 

de educaţie să-şi atingă scopurile? 
Unitatea de învățământ are implementat sistemul de control 

managerial intern și dezvoltat sistemul de evaluare internă a 

calității. 

CEAC este legal constituită, conform decizie nr.63/09.09.2019. 

 

-Revizuirea și 

actualizarea 

Organigramei 

-Hotărările Consiliului 

de administrație vor fi 

înregistrate în 

Registrul de hotărări 

CA. 

 

Răspunde: 

Director 
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RAEI - ul este finalizat pentru anul școlar 2018-2019 și inițializat 

pentru anul școlar 2019-2020. La dosarul CEAC se găsesc 

documentele de proiectare și instrumente de monitorizare. 

A fost întocmită, prezentată Consiliului Profesoral și aprobată de 

către Consiliul de Administrație,  Analiza stării învățământului 

pentru anul școlar 2018-2019. 

 Pentru fiecare cadru didactic și membrii compartimentelor 

funcționale există fişa postului și contractu individual de muncă. 

Evaluarea personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic  s-a 

realizat pe baza fişele de evaluare și a rapoartelor de activitate , 

calificativele  fiind avizate de Consiliul profesoral din 05.09.2019 și 

aprobate în Consiliul de Administraţie al unităţii din 06.09.2019. 

Serviciul secretariat a  eliberat adeverințe cu calificativele acordate 

personalului. 

3. Sunt folosite eficient resursele instituţiei de educaţie( bani, 

personal, materiale, echipamente)? 
 Resursele financiare sunt alocate de către Primaria Făurei, care a 

distribuit credite în limita bugetului aprobat pe anul 2019.  

De la bugetul stat s-au alocat credite pentru cheltuieli salariale, 

transport elevi și pentru Programul social Bani de liceu, respectiv 

Burse profesionale. Veniturile extrabugetare provin din închirierea 

spațiilor . 

În  anul şcolar 2018- 2019 au fost realizate lucrări de 

reparație:igienizare spatii școlare, instalații paratrăznet internat, 

lucrări reparații instalații de stingerea incendiilor cu hidranți 

interiori. De asemenea din fondurile alocate pe bază de cost 

standard au fost procurate materiale pentru   dotarea spațiilor de 

învățământ în sumă de  33.300  lei, astfel:sisteme de calcul-14 buc.; 

echipament sportiv; jaluzele verticale grădiniță. 

 Din fondurile bugetului local la investiții, a fost înlocuit Sistemul 

de încălzire la Grădinița de copii. 

 Din fondurile bugetului local au fost acordate un număr de 40 

burse sociale şi 36 de burse de merit, iar de la bugetul de stat au fost 

aprobate un număr de 39 burse prin programul naţional “Bani de 

liceu” şi 75 de burse profesionale. 

Liceul Teoretic „George Vâlsan” are prevăzută în buget suma de 

25.000 lei, sumă alocată pentru realizare proiectului tehnic al 

cantinei școlare, obiectiv ce urmează a fi reabilitat cu fonduri de la 

bugetul local și în colaborare cu grupul de voluntari elvețieni de la 

Lyceum Alpinum Zuoz. 

Spaţiile  de învăţământ sunt foarte bine întreţinute. Conducerea 

școlii a făcut eforturi financiare pentru îmbunătățirea condițiilor de 

învățare. 

 4. Are unitatea de învăţământ suficient personal didactic 

calificat? Exista suficient personal nedidactic? Are unitatea de 

învățământ suficiente resurse educaționale pentru a-și realiza 

curriculumul? 

Încadrarea cu personal didactic în anul şcolar 2019-2020 s-a realizat 

cu 57 cadre didactice calificate și necalificate: 35 titulari, 15 

suplinitori calificați, 2 suplinitori necalificați, 4 pensionari, 1 cadru 

asociat. 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 1 

cadru didactic cu doctorat, 24 cadre didactice cu gradul I, 11 cadre 

didactice gradul II, definitivat – 18 cadre didactice,  debutant- 3 

cadre didactice.  Personal didactic auxiliar: 7- gradul de acoperire a 

posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform 

normativelor în vigoare: 100%. Personal nedidactic - 13 persoane: 3 
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muncitori calificați, 7 îngrijitori și 3 paznici. 

În anul școlar 2019 – 2020 oferta educațională cuprinde  32 clase  și 

un număr de 690 elevi, distribuite astfel: nivel preșcolar 4 clase; 

nivel primar 6 clase, nivel gimnazial 7 clase, nivel liceal 11 clase, 

școală profesională 4 clase. 

 Unitatea de învățământ dispune de următoarele spații: 

5 corpuri de clădire, 1 atelier mecanic, 1 sală de sport  

Laboratoare și cabinete : 2 laboratoare de informatică , 1 laborator 

de fizică , 1 laborator de chimie , 1 laborator tehnologic(mecanic) ,1 

laborator de biologie ,1 sală de muzică ,1 laborator 

tehnologic,centru de documentare și informare ,cabinet logopedic , 

cabinet Consiliere școlară , cabinet pentru cadrul de sprijin  

Biblioteca funcționează într-o încăpere spațioasă, deținând un fond 

de carte de 14.600 de volume. 

 Liceul Teoretic „George Vâlsan” Făurei este în cel de-al treilea an 

de derulare privind proiectul ROSE ( Învățăm azi, pentru mai multe 

uși deschise mâine ”), prin care a beneficiat de dotare cu aparatură 

birotică folosită în procesul instructiv-educativ: 1 tablă interactivă, 

1 multifuncțională, 2 laptop-uri,1 flipchart 2 casetofoane, 12 

calculatoare și echipamente pentru laboratorul TIC, copiator,etc.       

5. Are unitatea şcolară  reglementări şi proceduri adecvate 

pentru protecţia copilului?         

Are unitatea școlară proceduri și reglementări corespunzătoare 

în ceea ce privește protecția muncii? 

Şcoala are reglementări şi proceduri corespunzătoare privind 

protecţia elevilor PO- privind siguranța elevilor în incinta școlii; 

PO- privind efectuarea serviciului pe școală de către cadrele 

didactice;PO – asigurarea pazei școlii.  Au fost emise decizii și 

distribuite responsabilități personalului privind  asigurarea 

protecției și siguranței elevilor. 

Securitatea şcolii, a elevilor şi a personalului şcolii este asigurată de 

profesorul de serviciu, prin sistemul de monitorizare video  și 

personal de pază, astfel: 

- Grădinița cu program normal - sistem de alarmare; 

- CORP 1- sistem de supraveghere video și audio( folosit și la 

examenul național) în săli , pe holuri și în vecinătatea clădirii( 

fonduri de la bugetul local); 

-CORP 2 – sistem de supraveghere video pe holuri și în vecinătatea 

clădirii ( fonduri de la Consiliul Județean). 

Comisia SSM și PSI respectă procedurile privind protecția muncii, 

existând procese-verbale încheiate cu ocazia prelucrării normelor 

ISU, programarea simulărilor şi teste aplicate personalului şcolii în 

cazul situaţiilor de urgenţă. Personalul didactic, nedidactic și 

auxiliar cunoaşte măsurile care se iau în caz de situaţii de  urgenţă. 

Directorul unităţii confirmă că angajaţii sunt instruiţi şi semnează 

periodic fişele de instruire şi cunosc normele de protecţie a muncii. 

Unitatea are sisteme şi proceduri de monitorizare şi evaluare a 

modului în care sunt respectate cerinţele legale, în special cele ce 

privesc protecţia muncii. Aceste aspecte sunt în atenţia conducerii 

unităţii, care le analizează şi le revizuieşte. Legile şi regulamentele 

sunt expuse în locuri vizibile. 

6. Respectarea legislaţiei în vigoare privind completarea şi 

gestionarea documentelor de evidenţă şcolară şi a actelor de 

studii. 

Cataloagele școlare sunt corect/ integral completate, prevăzute cu 

planurile cadru și curriculum-ul de specialitate. Condicile de 
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prezență sunt semnate la zi de cadrele didactice și personalul 

administrativ, certificate de către conducerea școlii. Există registru 

de intrări-ieșiri, registre matricole, registrul unic de evidența a 

formularelor actelor de studii, corect completate. Păstrarea actelor 

de studii se face în fișet metalic. 

În Registrul unic de control sunt înregistrate ultimele controale 

efectuate: Control tematic DSP 07.10.2019. 

 Documentele/înregistrările se păstrează în arhiva  

curentă, pe durata specificată în legislaţia în vigoare. 

2.  Modul de 

aplicare 

a curriculum-

ului naţional, 

dezvoltarea şi 

aplicarea 

curriculum-ului 

la decizia şcolii / 

în dezvoltare 

locală şi 

calitatea 

activităţilor 

extracurriculare 

realizate de 

personalul 

didactic şi unele 

categorii de 

personal 

didactic auxiliar 

 

Calificativ: 

BINE 

Școala furnizează elevilor un curriculum echilibrat, armonizând 

oferta pentru disciplinele obligatorii și disciplinele din cadrul 

curriculumului la decizia școlii/în dezvoltare locală-disciplinele 

opționale, la nivelul tuturor ariilor curriculare. 

CDȘ/CDL se bazează pe resursele umane și materiale ale instituției 

de educație, deși consultarea reprezentanților părinților și ai 

comunității locale este limitată. 

CDȘ/CDL este bine elaborat în concordanță cu vârsta elevilor și cu 

atingerea standardelor educaționale de către aceștia, precum și cu 

asigurarea de șanse egale în educație.  

Școala folosește schemele orare astfel încât curriculumul este 

implementat eficient, curriculum este evaluat și dezvoltat 

permanent pentru a se asigura că sunt luate în considerare nevoile 

grupurilor de interese și că se poate răspunde punctual și eficient 

tuturor nevoilor de învățare identificate în instituția de educație. 

Școala organizează activități extracurriculare eficiente al căror 

conținut este complementar și îmbunătățește oferta curriculară 

realizată prin curriculumului național. 

Unele cadre didactice nu au planificări adecvate. 

 

Utilizirea 

metodelor/strategiilor 

centrate pe elev;  

Diversificarea ofertei 

educaţionale privind 

C.D.Ş.-urile prin 

consultarea factorilor 

implicaţi în mod 

direct şi indirect;  

Atragerea elevilor cu 

dificultăţi în învăţare 

în vederea 

participării la 

activitățile de 

pregătire 

suplimentară pentru 

examenele naţionale; 

Elaborarea, la nivelul 

fiecărei arii 

curriculare, a unor 

standarde de evaluare 

pentru a găsi 

modalităţi eficiente 

de apreciere printr-o 

dublă corelare, la 

nivelul clasei şi la 

standardele naţionale 

existente. 

3.  Activitatea 

personalului 

didactic 

(proiectare, 

predare-

învăţare-

evaluare, 

reglare / 

remediere, 

diferenţiere a 

demersului 

educaţional) 

 

Calificativ: 

BINE 

Cadrele  didactice respectă programele şcolare în vigoare, iar 

modelul planificărilor calendaristice propus de MENCS este 

respectat.   

Proiectarea unităţilor de învăţare este asumată de fiecare cadru 

didactic.  

•În proiectarea didactică se corelează   teoretic, obiectivele 

operaţionale/ competenţele-conţinuturile - activităţile de învăţare. 

•Sunt planificate resursele folosite în cadrul lecţiilor, dar acestea 

sunt predominant  clasice (manuale şcolare, imagini, texte, atlase, 

hărţi manuale, fişe de lucru). 

•Cadrele didactice  folosesc strategii diverse, se îmbină cele 

tradiţionale, mai ales la predarea noilor conţinuturi, cu cele 

interactive specifice obiectivelor reformei curriculare. Acest aspect 

este determinat de experienţa didactică, existenţa resurselor  puse la 

dispoziţie de şcoală. 

•Calitatea, experienţa cadrelor didactice din şcoală este  bună  şi 

constituie o premisă importantă în derularea unei activităţi didactice 

de calitate. Sunt stăpânite conţinuturile ştiinţifice. Cursurile de 

formare la care au participat si-au lăsat amprenta în activitatea cu 

•Promovarea la 

nivelul comisiilor 

metodice, lunar,  a 

interasistenţelor în 

care cadrele didactice 

să aplice la clasă 

strategii interactive 

însuşite; 

•Asumarea la nivel 

de şcoală a unei 

proceduri de 

urmărire a 

progresului şcolar 

pentru elevii capabili 

de performanță în 

vederea antrenării 

acestora pentru 

olimpiade și 

concursuri școlare; 
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elevii.  

•Se constată o perspectivă modernă a  abordării colectivelor de elevi 

şi o predare obişnuită: cu accent pe disciplina predată. Foarte multe 

cadre didactice si-au asumat abordări moderne a demersului.  

•Tratarea diferenţiată a elevilor este o politică educaţională 

dezvoltată în  proiectarea didactică şi în activitatea la clasă.  

•Cadrele didactice au conştientizat importanţa  elementelor de 

evaluare în procesul  de predare-învăţare, iar concluziile obţinute în 

urma aplicării testelor predictive sunt valorificate eficient  la nivel 

de clasă.  

•Cadrele didactice evaluează obiectiv elevii, iar activităţile de 

muncă individuale prezintă un grad de dificultate adecvat nevoilor 

elevilor. Portofoliile educaţionale ale elevilor conţin diferite 

produse realizate atât în timpul orelor  cât şi acasă.  

•Sunt identificaţi elevii cu ritm mai lent de învăţare sau cei care au 

dificultăţi de învăţare existenţi în fiecare colectiv, asupra lor, 

concentrându-se atenţia fiecărui cadru didactic, prin metode 

specifice. Sunt folosite activităţile de autoevaluare şi   cele  de 

interevaluare în vederea îmbunătăţirii învăţării. Temele pentru acasă 

reprezintă o permanenţă în procesul de predare - învăţare-evaluare; 

în lecţiile asistate, temele de  casă, au avut rol de dezvoltare a   

competenţelor. 

•Este  o obişnuinţă în a proiecta strategii şi metode pentru evaluarea 

lecţiilor.  

În dosarul comisiei cu formarea continuă există Planul managerial, 

Planul activităţilor de formare continuă la nivelul unităţii şcolare, 

responsabilităţile comisiei, Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, 

Ordinul 5562/2011 – privind aprobarea Metodologiei de 

recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, 

oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Brăila, 

programul de desfăşurare a cercurilor pedagogice pentru semestrul I 

al anului şcolar în curs; 

Referitor la urmărirea aplicării la clasă a competenţelor dobândite la 

cursurile de formare, C.C.D. Brăila a aplicat 31 chestionare, iar în 

urma prelucrării rezultatelor au reieşit următoarele: 

1. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare: C.C.D. 

Brăila - “Resurse umane în managementul educațional”-1, 

“Comunicarea inter și intrainstituțională”-4, “Asigurarea calității 

în educație”-1, “Oscint XXI”-4, “Strategii didactice interactive”-

1, “Curs de psihopedagogie pentru maiștrii instructori”-1, 

“Formator”-1, “Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți 

- CRED”-1, “Educație interculturală pentru o școală nouă”-1, 

“FORMREF”-1, “Consiliere și orientare”-1, “Abilitare curriculară 

a profesorilor de științe tehnologice în societatea cunoașterii”-1, 

“Didactica”-2, “Evaluatori de furnizori și programe de formare”-

1, “Mentor”-1, “Evaluator în sistemul formării profesionale 

continue”-1, “Informatică și T.I.C. pentru gimnaziu – Clasa a V-

a”-1, “Informatică și T.I.C. prin jocuri și aplicații colaborative”-1, 

“Instruire diferențiată”-1, “Abilitare curriculară a cadrelor 

didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare”-2, 

“Adolescență și autocunoaștere”-1, “Abilitare curriculară – clasa 

a VI-a”-1, “Intervenție și metode de lucru pentru copiii cu 

dificultăți de învațare”-1, “Salvați copiii!”-1, “Pregătirea 

debutanților în vederea susținerii examenului national de 

definitivare în învățământ”-1. 

2. Cadrele didactice doresc să participe şi la alte modalităţi de 

formare continuă şi anume: 

•Participarea cadrelor 

didactice la cursuri 

privind metode 

active de predare- 

învăţare; 

•Monitorizarea de 

către responsabilii de 

comisii metodice  a 

modului în care sunt 

puse în practică 

exemplele de bună 

practică însuşite. 



  

                      INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 

    ____________________________________________________________________________ 

67 

 

- Cursuri de formare -19 

- Activităţi metodico - ştiinţifice şi psihopedagogice -7 

- Sesiuni metodico - ştiinţifice de comunicări, simpozioane -7 

- Strategii periodice de informare ştiinţifică de specialitate - 10 

- Activităţi de mentorat pentru dezvoltarea profesională - 4 

- Stagii de studiu şi documentare -4 

- Cursuri postuniversitare de specialitate - 4 

- Studii universitare de masterat- 2 

- Studii universitare de doctorat -2 

3. Referitor la perioada potrivită de desfăşurare a cursurilor , 13 

persoane consideră că acestea ar trebui să se desfăşoare în 

vacanţă, 8 persoane ar participa la cursuri în week-end, 6 

persoane ar participa la cursuri în zilele lucrătoare, 2 persoane ar 

participa la cursuri în week-end și în vacanță și o singură 

persoană ar participa în week-end și zilele lucrătoare. 

 4. Majoritatea cadrelor didactice consideră că oferta C.C.D. 

cuprinde o gamă variată de cursuri, dar au propus cursuri pentru 

grade didactice, cursuri care să se plieze pe fiecare disciplină, 

cursuri de specialitate, cursuri în care să se atingă în mod real 

problematica și lucrul cu elevii cu C.E.S., cursuri care să conțină 

metode moderne în predarea biologiei, lucrări practice de 

laborator, cursuri de abilitare curriculară – clasa a XI-a, curs 

pentru inspector resurse umane. Trei persoane consideră ca oferta 

nu este variată și că aceasta ar trebui să conțină cursuri metodico-

științifice de specialitate.  

5. Referitor la tematică, aceasta ar trebui să conțină cursuri cu 

metode eficiente de predare,metode interactive pentru elevii cu 

C.E.S., cursuri cu metode și mijloace actuale de predare evaluare 

specifice educației fizice, cursuri de didactica specialității, cursuri 

cu metode moderne activ-participative centrate pe elev și aplicații 

practice, cursuri pentru abordarea și aprofundarea noului 

curriculum, folosirea calculatorului pentru lecții Ael,cursuri 

pentru managementul clasei de elevi în condițiile în care astăzi 

elevul trebuie privit ca un participant activ la propria formare în 

timp ce societatea contemporană cunoaște profunde schimbări 

așteptând ca absolvenții de astăzi să se integreze firesc, cursuri cu 

metode eficiente de predare și evaluare, cursuri de pregătire 

pentru examenele naționale, cursuri de formare în domeniul de 

activitate specifice ciclului: liceal/ gimnazial/ primar și 

profilului:real/ uman/ tehnic, cursuri cu metode și strategii 

didactice pentru aplicarea teoriei în practică.  

6. Cadrele didactice au aplicat la clasă următoarele metode: 

Metoda Ciorchinelui - 7, Metoda mozaicului -2, Metoda fish-bool 

-1, Metoda proiectului -2, Eseul în 5 minute -2, Metoda Jurnalul 

cu dublă intrare-1, Metoda “Lettre a chercher”-1, Metode 

moderne de învățare-predare și realizarea evaluării elevilor 

folosind criterii noi educative – 1, Desfășurarea activităților pe 

grupe, pe echipe -2, Brainstorming -4, Lectura anticipativă -1, 

Metode moderne utile, dar folosite într-un echilibru cu cele 

tradiționale -1, Metoda “Știu - Vreau să știu - Am învățat”- 5, 

Metoda cadranelor -1, Metoda cubului -2, Explozia stelară -4, 

Metoda Frisco -1, Jocul de rol -2, Diagrama Venn -

1,Problematizarea -4, Metoda ABA –metodă de modelare 

comportamentală, a celor disfuncționali și însușire de 

comportamente adecvate noi -1, Jocul didactic -1, Bulgărele de 

zăpadă -1, Metoda pălăriilor gânditoare -1, Învățarea prin 

descoperire -1, Spidergram -1, Metode cu strategii didactice 
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interactive -1. 

7. Referitor la informarea cu privire la O.M.E.C.T.S. nr. 

5562/2011 de aprobare a Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale 

transferabile, 27 cadre didactice au răspuns cu DA. O singură 

persoană a spus că nu a fost informată, iar 3 persoane nu au 

răspuns la această întrebare. 

8. Referitor la depunerea documentelor pentru echivalarea 

gradelor didactice / a cursurilor postuniversitare, 14 cadre 

didactice au răspuns Da, 10 cadre didactice au spus că Nu este 

cazul, 7 cadre didactice nu au răspuns. 

9. Din discuţiile purtate de către directorul C.C.D. şi profesorii 

metodişti ai C.C.D. Brăila cu cadrele didactice de la Liceul 

Teoretic “George Vâlsan” Făurei, județul Brăila, rezultă că 

activitatea responsabilului cu formarea este eficientă (notată de 

către colegi cu 9,86). 

10. Referitor la incluziunea elevilor cu C.E.S. , unele cadre 

didactice au reuşit în mare măsură, lucrând diferențiat cu acești 

copii și folosind metode de predare-evaluare adaptate cerințelor 

lor educative. Importantă este colaborarea familie – școală – 

profesor, dar ajutorul a venit și din partea profesorului de sprijin 

și chiar a colegilor care au fost deschiși și s-au ajutat între ei.Cu 

ajutorul consilierului școlar, unii elevi au fost implicați în proiecte 

la nivel județean: de exemplu, în cadrul Atelierului de zâmbete, s-

a realizat consiliere individuală și activități de integrare a elevilor 

cu C.E.S. în învățământul de masă. Câteva cadre au spus că au 

realizat acest lucru în mică măsură, iar altele au precizat că nu au 

copii cu C.E.S. 

Tipuri de cursuri care satisfac nevoia de formare: 

  - de  specialitate- 21 

  - metode active - 13 

  - utilizarea calculatorului -9 

  - altele -1 

și anume cursuri de consiliere și orientare , cursuri care să conțină 

metode active. 

La nivelul Liceului Teoretic ”George Vâlsan” Făurei, funcţionează 

o echipă de cadre didactice omogenă, formată din profesionişti.  

În activitatea de inspecţie, echipa managerială au fost flexibilă, 

adaptându-se situaţiilor concrete întâlnite. De fiecare dată s-au 

furnizat toate datele necesare, date care au fost colectate în mod 

corespunzător şi analizate corect. În discuţiile cu cadrele didactice 

s-a comunicat deschis, precizându-se aspectele constatate. 

4.  Nivelul 

performanţelor 

realizate de elevi 

în învăţare, 

raportat la 

standardele 

educaţionale 

naţionale 

(curriculare şi 

de evaluare) 

 

Calificativ:  

BINE 

• Rezultatele obţinute la proba de limba şi literatura română a 

examenului de evaluare naţională 2019 (96,55%), la matematică, 

rezultatele elevilor sunt(68,96%), procent final 82,75%. 

• Rezultate obţinute la Examenul de  Bacalaureat 2019 (68,85%) şi 

anume: 

- 12 A (matematică informatică) - 64 % 

- 12 B (filologie) – 82,76 % 

- 12 C (mecanică) – 28,57% 

 În anul şcolar 2018-2019:  

OLIMPIADE ŞCOLARE - ETAPA JUDEŢEANĂ 

-  Olimpiada de Limba şi Literatura  

Română eleva Barbu Cosmina Andreea (cls. VIII) a obţinut 

Menţiune 

Olimpiada de Lectură eleva Iancu Andreea Ramona (cls. XI) a 

Se recomanda: 

 

- implicarea continuă 

a elevilor şi a 

familiilor acestora în 

procesul de 

învăţământ; 

- promovarea la nivel 

local, judeţean, 

interjudeţean şi chiar  

naţional a 
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obţinut Premiul III 

Olimpiada de Limba şi Literatura Română eleva Ciocan Andreea 

Gabriela (cls. VII) a obţinut Premiul II 

Olimpiada  de Tehnologia Informaţiei elevul Bertea Andrei Alin 

(cls. XI) a obţinut Menţiune 

Olimpiada  de Tehnologia Informaţiei eleva Ciobanu Iuliana 

Florina (cls. XI) a obţinut Menţiune 

Olimpiada Gimnaziilor (fotbal băieți) 

Locul II  

 În anul şcolar 2018-2019: 

Concursuri: 

Etapă Naţională: 

- MATE + , elevul Tobă Ştefan (cls.  

II) a obţinut Premiul I 

- MATE + , eleva Pătrânoiu Adelina (cls.  

III) a obţinut Premiul II 

Etapă Interjudeţeană: 

„De Dragobete, Iubeşte Româneşte” eleva Ciobanu Iuliana Florina 

(cls. VIII) a obţinut Menţiune 

„De Dragobete, Iubeşte Româneşte” eleva Tandalache Marina  (cls. 

XI) a obţinut Locul II. 

„De Dragobete, Iubeşte Româneşte” eleva Mustafa Mirela (cls. VII) 

a obţinut Menţiune 

„De Dragobete, Iubeşte Româneşte” eleva Dinoiu Gabriela Ionelia 

(cls. XI) a obţinut Menţiune 

„Fantezii din hârtii” eleva Mustafa Mirela (cls. IV) a obţinut Locul 

II. 

„Fantezii din hârtii” eleva Ştefan Ştefania (cls. IV) a obţinut Locul 

II. 

“Cununa Interculturalităţii” Brăila Grupul vocal „Florile speranței” 

a obţinut Locul I 

„Cununa Interculturalităţii” Brăila  eleva Istrate Andrada (cls. VII) 

a obţinut Locul I 

“Cununa Interculturalităţii” Brăila eleva Moca Antonia (cls. VIII) a 

obţinut Locul II 

“Cununa Interculturalităţii” Brăila eleva Tarău Georgiana (cls. VII) 

a obţinut Locul II 

Etapa judeţeană: 

„Sanitarii pricepuți” elevul Mihalcea Alexandru (cls. X) a obţinut 

Locul III. 

„Sanitarii pricepuți” elevul Ichim Cosmin  (cls. X) a obţinut Locul 

III. 

„Sanitarii pricepuți” elevul Grosu Daniel  (cls. X) a obţinut Locul 

III. 

„Sanitarii pricepuți” elevul Militaru Alexandru (cls. X) a obţinut 

Locul III. 

„Sanitarii pricepuți” eleva Poenaru Bianca Militaru (cls. IX) a 

obţinut Locul III. 

„Sanitarii pricepuți” eleva Nazâru Andreea (cls. IX) a obţinut Locul 

III. 

Festivalul Şcolar judeţean de muzică folk „Vreau să fiu o stea”  

Chiscani - eleva Istrate Andrada (cls. VII) a obţinut Locul I. 

Festivalul Şcolar judeţean de muzic folk „Vreau să fiu o stea”  

Chiscani - eleva Istrate Andrada (cls. VII) a obţinut Trofeul 

- Programul „România în mișcare”  

Proba de viteza 50m, elevul Ştefan Florin a obţinut Locul III. 

rezultatelor elevilor; 
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In primul semestru al anului şcolar  2019-2020 elevii şcolii au 

participat şi au obţinut rezultate bune la concursuri şcolare.  

Se remarcă participarea în număr foarte mare a elevilor din clasele 

I-IV la olimpiade şi concursuri. 

Portofoliile elevilor  

Din activităţile asistate se constată că sunt atinse standardele 

curriculare de către majoritatea elevilor la majoritatea disciplinelor.  

În majoritate, elevii au deprinderi de ascultare, de a formula 

întrebări, de a lucra individual şi în echipă.  

Elevii au, în majoritate, deprinderi  de a asculta şi de a răspunde la 

întrebări, au capacitatea de a pune întrebări şi de a exprima idei pe 

care le formulează în enunţuri simple; nu s-au creat situaţii de 

învăţare care să-i pună pe elevi  în situaţia de a pune foarte multe 

întrebări. 

 Elevii pot să discute subiecte diferite dacă sunt sprijiniţi 

îndeaproape de profesor.  

 Majoritatea elevilor au competenţe de extragere a informaţiilor 

dintr-un text, de alcătuire a unor  compuneri pe o temă dată.  

 Majoritatea elevilor realizează conexiuni interdisciplinare dacă sunt 

formulate întrebări simple, precise legate de aspectele comune ale 

domeniilor respective. 

 Elevi aplică, în clasă, sub îndrumarea profesorului,  ceea ce au 

învăţat pentru a rezolva exerciţii şi probleme specific 

Majoritatea elevilor cooperează pentru realizarea unor sarcini 

simple, atunci când sunt puşi să lucreze în cadrul grupului, dar acest 

tip de activitate nu este dozat corespunzător în lecţii, iar evaluarea  

nu  pune în valoare activitatea elevilor. 

• Elevii au nevoie de o îndrumare continuă pentru a fi capabili să-şi 

folosească deprinderile în ceea ce priveşte achiziţionarea de 

cunoştinţe noi.  

 La unele discipline, progresul pe care elevii îl fac nu este deosebit, 

învăţarea fiind preponderent bazată pe reproducerea noilor noţiuni, 

elevii răspund satisfăcător la sarcinile de învăţare implicate de 

metodele activ-participative. 

5.  Modul în care 

unitatea de 

învăţământ 

sprijină şi 

încurajează 

dezvoltarea 

personală a 

elevilor şi 

motivaţia 

acestora în 

învăţare 

(consiliere, 

orientare 

şcolară, 

asistenţă 

individualizată), 

respectând 

principiile 

educaţiei 

incluzive şi 

asigurarea 

egalităţii de 

Există reglementări care ajută la menținerea ordinii în unitatea 

de învățământ, la conservarea patrimoniului acesteia și care dau 

elevilor sentimentul de deplină siguranță? 

-Regulamentul de organizare și funcționare valabil pentru anul 

școlar 2019-2020 a fost prelucrat la fiecare clasă; există procese 

verbale semnate de fiecare elev participant la prelucrarea acestuia. 

-Regulamentul de ordine interioară din anul școlar 2019-2020 a fost 

prelucrat la fiecare clasă; există procese verbale semnate de fiecare 

elev participant la prelucrarea acestuia 

-Există planul local comun de acțiune pentru creșterea gradului de 

siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea 

delicvenței juvenile  în incinta și în zonele adiacente unităților de 

învățământ.  Acesta este realizat în colaborare cu Postul de Poliție 

Fărurei. 

-Există decizii privind Comisiei pentru prevenirea și combaterea 

discriminării și promovarea interculturalității și privind constituirea 

Comisiei tehnice  de prevenire și combatere a violenței în mediul 

școlar 

În şcoală există un cod de conduită pentru întregul personal şi 

pentru elevi, cod de conduită care îi încurajează să adopte un 

comportament civilizat în toate împrejurările. 

Activitatea comisiei de prevenire şi combatere a violenţei în mediul 

Se recomandă 
implicarea elevilor în 

activități educative 

diverse, o paletă mai 

largă de proiecte 

educative și 

implicarea 

partenerilor externi 

în promovarea 

acestora și 

colaborarea cu 

unitatea. 
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şanse şcolar de la nivelul unităţii de învăţământ este corespunzătoare. 

Obiectivele propuse în cadrul Planului operaţional minimal privind 

reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar sunt realizate. 

  Prin politicile, strategii și planurile operaționale proprii 

furnizează unitatea de învățământ consultanță elevilor, le acordă 

posibilitatea de a lua decizii și îi sprijină atunci când își hotărăsc 

viitorul? 

-Unitatea de învăţământ asigură condiţii elevilor pentru a învăţa 

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

-Unitatea de învăţământ are consilier școlar, care asigură consilierea 

elevilor 

După absolvire instituţia de educaţie are o bază de date completă 

care conţine informaţii despre evoluţia şcolară a absolvenţilor, 

precum şi despre integrarea lor socială. 

Se preocupă unitatea de învățământ să îi ajute pe elevi să cultive 

acele valori și atitudini benefice pentru societate? 

-elevii sunt ajutaţi să se ghideze după un cod etic care are în vedere 

propriile lor drepturi, precum şi drepturile celorlalţi.  

Curriculumul cuprinde elemente care sprijină dezvoltarea 

personală a elevilor şi care reflectă nevoile, interesele şi dorinţele 

elevilor, părinţilor şi comunităţii. 

Li se acordă elevilor responsabilități? 

-Fiecare colectiv de elevi are un şef al clasei cu sarcini bine 

precizate. La nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea 

Consiliul elevilor, pentru care s-au desfăşurat alegeri în luna 

octombrie, alegeri la care a fost stabilit preşedintele acestuia. 

-Există Regulament al C.E. unde sunt menționate atribuții, rol, 

structură, plan de activităţi al C.E. la nivel de unitate şcolară 

6.  Relatiile 

unităţii de 

învăţământ 

cu părinţii şi 

cu comunitatea 

locală 

 

Calificativ: 

BINE 

Din procesele verbale încheiate la şedinţele cu părinţii reiese că de 

regulă, comitetele de părinţi sunt interesate de problemele unităţii 

de învăţământ şi de programe de educaţie pentru aceştia. 

Şcoala organizează programe, proiecte şi activităţi ale elevilor în 

beneficiul comunităţii. 

Toţi părinţii chestionaţi cunosc numele şi disciplina 

învăţătorului/dirigintelui clasei. 

Primăria şi consiliul local sunt reprezentate în consiliul de 

administraţie al şcolii. 

Activitatea reprezentanților părinților și ai autorităților locale în 

consiliul de administrație este eficientă și responsabilă. 

Serviciile locale (poliţia, pompierii, oficiul de protecţie socială şi 

biserica) sunt implicate în activităţi extraccuriculare. 

Modalităţile de contactare a părinţilor cu învăţătorul/dirigintele 

sunt de regulă cele clasice, participare la ședințele cu părinții, dar 

se constată în proporţie de 20% că se practică întâlniri individuale 

sau modalităţi moderne şi rapide (telefon, mail), ceea ce înseamnă 

că părinţii răspund la convocările şcolii pentru şedinţe şi există un 

interes de ambele părţi pentru dialogul faţă în faţă. 

Motivele pentru care părinţii iau legătura cu învăţătorul/dirigintele 

sunt pentru a urmări evoluţia copilului (100%), la solicitarea 

dirigintelui (50%), pentru participare la evenimente şcolare (35%), 

iar pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii 10%. 

În cadrul şedinţelor cu părinţii se discută chestiuni legate de 

legislaţia şcolară-100%, situaţia şcolară a copiilor-80%, alte teme 

15%. 

10% dintre părinţi au primit acasă scrisori/adrese din partea şcolii, 

dar 80% dintre aceştia iau legătura cu şcoala lunar, 10% 

 

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. 

Implicarea unității de 

învățământ în 

educația copiilor cu 

CES 
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săptămânal, 10% semestrial. 

90% dintre părinţii sunt mulţumiţi de modul în care arată şcoala, de 

resursele umane şi materiale. 

Părinţii apreciază că s-ar putea aduce îmbunătăţiri bazei materiale a 

şcolii/clasei-10% și sunt toţi mulţumiţi de comportamentul cadrelor 

didactice faţă de elevi şi colaborarea cu diriginţii. 

Primăria acordă anual burse sociale și de merit: 

Clasele I-IV -14 burse; V-VIII – 13 burse, în valoare de 80 lei și 

burse de merit V-VIII – 19 burse; IX-XII – 20 burse, în valoare de 

200lei. 

7.  Atitudinea 

elevilor 

faţă de educaţia 

pe care le-o 

furnizează 

unitatea de 

învăţământ 

 

Calificativ: 

BINE 

Constatări/Aprecieri 

 Unitatea de învățământ acordă sprijin și îndrumarea necesară 

pentru dezvoltarea personală a elevilor.  

 Din  chestionarul     aplicat reiese faptul că elevii relaționează 

foarte bine cu cadrele didactice, aceștia din urmă fiind deschiși la 

orice problemă ridicată de elevi. 

 Elevii beneficiază de sprijin suplimentar la învățătură mai ales la 

disciplinele de examen (Evaluarea Națională și Bacalaureat) 

 Atmosfera din școală îi ajută pe elevi să capete încredere în ei înșiși 

prin faptul că li se solicită părerea în alegerea opționalelor și a 

diferitelor activități care urmează a se desfășura în școală.  

În urma chestionarului aplicat, se constată existența unei relații 

bune de comunicare între elevi și profesori, între elevi și profesorul 

diriginte. Elevii au fost informați despre Regulamentul de Ordine 

Interioară, drepturile și îndatoririle elevului, activități din școală 

particularizate specificului școlii și intereselor lor. Unitatea de 

învățământ a făcut cunoscut prin profesorii diriginți Statutul 

Elevului care are în vedere propriile drepturi ale elevilor, statut 

menit să ajute elevii să se ghideze pentru a menține un 

comportament civilizat, raportându-se unii la ceilalți ca membri 

egali ai comunității, contribuind la binele celorlalți. 

  Din chestionarul aplicat se poate desprinde faptul că elevii au o 

relație foarte bună atât la nivelul clasei cu profesorul diriginte, cât și 

la nivelul școlii cu ceilalți profesori și colegi.  

Elevii chestionați nu au participat la concursuri școlare și 

olimpiade : Elevii au participat la activități organizate de școală în 

cadrul proiectului ROSE, activități sportive și santitare. În general,  

elevii sunt mulţumiţi  de condiţiile de studiu şi pregătirea şcolară  

de care beneficiază, de unele clase, dar sunt și nemulțumiți că nu se 

desfășoară activități extrașcolare mai multe. 

 Relaţiile dintre elevi, la nivelul claselor/ şcolii respectă normele de 

conduită.  

Elevii au semnalat că nu au manuale la toate disciplinele. 

 Din punct de vedere al instruirii / pregătirii şcolare, elevii afirmă că 

primesc sprijinul profesorilor, aceștia oferind suplimentar explicații 

atunci când un elev nu înțelege ceva.  

Din discuțiile purtate cu elevii s-a constatat că unii dintre ei se simt 

suficient de mulțumiți și apreciaţi de dascălii lor, susținând că sunt 

în mod constant încurajaţi, ceea ce le influenţează nivelul motivaţiei 

de a învăţa.  

Elevii participă, în general, constant la activităţile extracurriculare 

si extraşcolare pe care şcoala le organizează. 

Şcoala face dovada organizării-realizării de programe, proiecte, 

activităţi extracurriculare/ extraşcolare. 

Recomandări: 

 

Organizarea de 

activități extrașcolare 

care să contribuie la 

dezvoltarea 

personală a elevilor. 

CALIFICATIV FINAL:  BIN 
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Denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar:  

Școala Gimnazială Mircea Vodă, Județul Brăila 

Perioada inspecţiei: 21.10-15.11.2019 

Nr. 

crt. 

Aria 

tematică/Domeniul  

şi calificativul acordat 

Constatări/Aprecieri Recomandări 

1 2 3 4 

1. Managementul şcolar,  

managementul 

asigurării calităţii, 

dezvoltarea 

instituţională, 

eficienţa atragerii şi 

folosirii resurselor  

(umane, financiare, 

materiale şi 

informaţionale), 

respectarea legislaţiei 

în vigoare şi a 

regulamentelor 

 

Calificativ:  

BINE 

 

 

 

1. Direcţia de dezvoltare a instituţiei de 

educaţie este bine stabilită? 
Unitatea școlară are elaborat Planul de Dezvoltare 

Instituțională pentru  perioada 2017-2021 

nr.1744/12.09.2019, revizuit și aprobat în  CA 

12.09.2019. Proiectul  are  definite  viziunea  și 

misiunea organizaţiei prin care se motivează 

necesitatea, fezabilitatea şi oportunitatea acestora. 

Planul managerial 2019-2020, respectă structură 

standard, fiind aprobat în ședința Consiliului de 

administraţie din 12.09.2019.  

Există ROF elaborat care cuprinde norme privind 

activitatea elevilor, a cadrelor didactice, comisiilor 

metodice, înregistrat cu nr.2208/23.10.2019  și 

aprobat în Consiliul de administrație din 

23.10.2019. Există Regulamentul intern, Codul de 

etică și Codul de conduită al elevilor elaborate și 

aprobare de Consiliul de administrație al unității de 

învățământ. 

Au fost prezentate toate documentele  de la nivelul 

conducerii unităţii şcolare, care au fost solicitate 

(conform art. 24, art. 29 din Regulamentul de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMECTS nr. 5547/06.10.2011). 

Consiliul de administraţie a fost ales cu respectarea 

legislației  în vigoare cu responsabilităţi precise 

pentru fiecărui membru. 

Consiliul de administrație și Consiliul Profesoral  

funcţionează pe baza graficului și tematicii, 

aprobate în CA din 12.09.2019.Hotărârile 

consiliului de administrație sunt evidențiate în 

Registrul hotărâri CA și făcute publice pe site-ul 

şcolii : mirceavodabraila.ro. 
Funcţia de îndrumare şi control a directorului este 

exercitată prin asistenţe la lecţii, atât la Școala 

Gimnazială Mircea Vodă, cât și la structura 

Deduleşti. 
Au fost prezentate fişele posturilor pentru 

personalul angajat şi  fişele de evaluare pentru 

personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

Fișele de autoevaluare (evaluare) pentru anul școlar 

2019-2020 au fost prezentate și avizate în consiliul 

profesoral din 05.09.2019 pentru cadrele didactice. 

Calificativele acordate cadrelor didactice sunt 

discutate în consiliul profesoral şi sunt aprobate în 

consiliul de administraţie din 12.09.2019.  

2.Sunt elaborate politicile şi procedurile astfel 

încât instituţia de educaţie să-şi atingă 

-Demararea procedurii în vederea 

evaluării periodice; 

-Elaborarea și corelarea strategiei 

CEAC cu PDI pentru perioada  

2017-2021. 

- Asigurarea funcționalității 

bibliotecii unității de învățământ  

 

Răspunde: Director 

 

TERMEN: 30 noiembrie 2019 

http://mirceavodabraila.ro/
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scopurile? 
Unitatea şcolară îşi stabileşte propriile politici şi 

proceduri, directorul manifestă interes în ceea ce 

priveşte dezvoltarea unităţii şcolare şi implică 

Consiliul de Administraţie în luarea deciziilor. 

Echipa managerială manifestă preocupare pentru 

dezvoltarea Sistemului de control managerial 

intern, corelat cu standardele privind Asigurarea 

calității în educație. Procedurile elaborate sunt 

cunoscute, dar nu sunt întotdeauna aplicate la 

nivelul tuturor compartimentelor din unitatea 

școlară.  

Procedurile sunt corect formulate, semnate, 

înregistrate. 

CEAC este legal constituită, conform Decizie 

nr.94/24.09.2019. 

RAEI-ul este finalizat pentru anul școlar 2018-

2019,înregistrat cu nr.2182/18.10.2019, aprobat în 

CA din 23.10.2019 și prezentat în CP din 

22.10.2019. 

Pentru anul școlar 2018-2019 a fost prezentat  în 

Consiliul Profesoral și aprobat de către Consiliul de 

Administrație, raportul privind analiza stării 

învățământului. 

Ultima evaluare externă periodică a fost efectuată 

în 2012, conform Legii nr. 87/2006 pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calității educației 

unitatea de învățământ trebuie să demareze 

procedurile pentru evaluarea externă periodică, 

fiind depășit termenul. 

1. Sunt folosite eficient resursele instituţiei de 

educaţie (bani, personal, materiale, 

echipamente)? 

Şcoala  Gimnazială  Mircea Vodă  cuprinde 

următoarele structuri: 

•Şcoala Gimnazială Mircea Vodă, Corp A: înfiinţat 

în 1924-reabilitat în 2012,  Corp B: înfiinţat în 

1964-reabilitat în 2011 

•Grădiniţa  cu program normal Mircea Vodă, 

înfiinţată în 1973- reabilitată în 2009  

•Şcoala Gimnazială  sat Deduleşti- construită în 

anul 1964, reabilitatată 2009; 

•Grădiniţa cu program normal,  sat Deduleşti- 

construită în anul 1970, reabilitată  în 2006 

Şcoala Gimnazială Mircea Vodă cuprinde : ciclul 

preşcolar, ciclul primar, ciclul gimnazial. 

Unitatea dispune de autorizaţie sanitarǎ de 

funcționare la toate structurile, cu excepția  

Grădiniței  Dedulești și  autorizații de securitate la 

incendiu (cu excepția Grădiniței Mircea Vodă) 

Sursele financiare şi extrabugetare sunt terenurile 

agricole( 5 ha) pe care școala le are date în arendă, 

alături de bugetul alocat,conform numărului de 

elevi. Pentru anul financiar 2019 proiectul de buget 

venituri a fost aprobat de CA în data de 
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05.12.2018. 

Au fost efectuate investiții în sumă de 44.000 lei 

reprezentând: îmbrăcăminte asfaltică trotuare, gard 

teren de sport; fațada școlii. Au fost achiziționate 

calculatoare, multifuncțională cancelarie și 

mobilier săli de clasă pentru ciclu primar. De la 

bugetul local s-a aprobat suma de 274000 lei din 

care 30000 transport cadre didactice, 180000 

materiale (118000 cost standard, 62000 buget 

local), 20000 alocaţii pentru copii cu CES, 20000 

pentru burse,etc. 

 Există cooperare cu reprezentantul Primăriei în 

Consiliul de administraţie, acesta sprijinind şcoala 

în obţinerea fondurilor necesare bunei desfăşurări a 

procesului de învăţământ. 

În toate spațiile există apă curentă și încălzire cu 

centrală.  

4. Are unitatea de învățământ suficient personal 

didactic calificat? Există suficient personal 

nedidactic? Are unitatea de învățământ 

suficiente resurse educaționale pentru a-și 

realiza curriculumul? 

Personalul  didactic 

Din totalul de 27 cadre didactice 19 cadre didactice 

sunt  titulari, 1cadru didactic titular detașat, 6 

suplinitori calificați, 1 pensionar). Repartiția pe 

cadre didactice se prezintă astfel: 1 cadru didactic 

cu doctorat, 10 cadre didactice cu gradul didactic I, 

4 cadre didactice cu gradul   didactic II, 9 cadre 

didactice cu gradul didactic definitiv și 3 cadre 

didactice debutante.  

În anul școlar 2019-2020 sunt înscriși un număr de 

306 elevi după cum urmează: 

- Învăţământ preşcolar 4 grupe-64 preşcolari 

- Învăţământ primar 7 clase -136 elevi 

 -Învățământ gimnazial 6 clase -106 elevi 

 Şcoala Gimnazială Mircea Vodă școlarizează 185 

elevi, din care:104 elevi la învățământul primar  și 

81 elevi la învățământul gimnazial 

Şcoala Gimnazială Deduleşti școlarizează 57 

elevi,astfel: 

Clasa preg+clasa I- 6+11=17 elevi; (regim 

simultan) 

Clasa a II-a+a III-a+ a IV-a- 3+6+6=15 elevi; 

(regim simultan) 

Clasa a V-a + a VII-a-7+5=12 elevi; (regim 

simultan) 

Clasa a VI-a+a VIII-a-8+5=13 elevi; (regim 

simultan) 

- Grădiniţa Mircea Vodă are un efectiv de 54 

preșcolari. 

- Grădiniţa Deduleşti  are o grupa mixtă-10 

preşcolari. 

Personal didactic auxiliar:  1 post secretar, 1 post 

contabil şi 0,5 bibliotecar vacant.  

Personal nedidactic:  5 muncitori-îngrijitori.  
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Baza materială a școlii cuprinde: 22 săli de clasă și 

cabinete școlare , 1balon cu teren sintetic, 2 

laboratoare informatică, 1  

laborator ştiinţe, 3terenuri  de sport, calculatoare 

desktop: 18  din care utilizate în procesul de 

învățare de elevi 12, 6 laptopuri, 4 videoproiector, 

3 televizoare LCD, 7263 volume biblioteca școlii.  

Mijloacele de învăţământ şi auxiliarele curriculare 

deţinute de unitatea școlară sunt adecvate la planul 

de şcolarizare prognozat  pentru nivelul  de 

şcolarizare preșcolar, primar gimnazial,  existente 

în oferta educaţională, precum şi la specificul 

disciplinelor de studiu prevăzute. 

Biblioteca nu este funcţională deoarece postul de 

bibliotecar este blocat. Există un număr de 7263 

volume, bine organizate într-o sală cu destinaţie 

proprie. 

5. Are unitatea şcolară  reglementări şi 

proceduri adecvate pentru protecţia copilului?         

Are unitatea școlară proceduri și reglementări 

corespunzătoare în ceea ce privește protecția 

muncii? 

 La nivelul unității de învățământ există un sistem 

şi  proceduri de asigurare a securităţii tuturor celor 

implicaţi în activitatea şcolară, în timpul 

desfăşurării programului: PO-95 – Procedură 

privind accesul în unitate; PO-02- Procedură 

privind efectuarea serviciului pe școală. 

Școala Gimnazială Mircea Vodă beneficiază de 

monitorizare video a activităților în cadrul spațiilor 

interioare, dar și spații exterioare, curtea școlii, 

terenuri de sport, spații anexe (6 camere interior și 

6 camere exterior), precum și de monitorizare 

stradală a Primăriei. 

Există  zilnic profesor  de serviciu, conform 

graficului de serviciu pe școală și procedurii. 

Accesului persoanelor în unitatea de învăţământ se 

face, conform procedurii operaționale 

nr.95/24.09.2019. 

Între unitatea de învățământ și IPJ Brăila, prin 

Postul de Poliție Mircea Vodă  a fost realizat 

Planul comun de acțiune pentru creșterea gradului 

de siguranță a elevilor și personalului didactic și 

prevenirea delicvenței juvenile. 

Sunt respectate normele de igienă şi protecţia 

muncii. În toate spaţiile şcolare se respectă 

normativele de dotare, conform legislaţiei. Spaţiile 

pot fi localizate cu uşurinţă.   

Şcoala  dispune  de  locații  adecvate  pentru  

desfăşurarea  activităţilor administrative: 

secretariat, contabilitate, administrator, cabinet 

director, cancelarie, arhivă .  

6.Respectarea legislaţiei în vigoare privind 

completarea şi gestionarea documentelor de 

evidenţă şcolară şi a actelor de studii. 

Documentele școlare și actele de studii sunt 
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achiziționate în conformitate cu normativele în 

vigoare, conform numărului de elevi prognozat și 

al nivelurilor de școlarizare existente în oferta 

educațională. 

Completarea, utilizarea şi gestionarea 

documentelor şcolare și actelor de studii este 

realizată, respectând recomandările ISJ Brăila în 

urma controalelor tematice efectuate și a legislației 

în vigoare.  

2. Modul de aplicare 

a curriculum-ului 

naţional, dezvoltarea 

şi aplicarea 

curriculum-ului la 

decizia şcolii / în 

dezvoltare locală şi 

calitatea activităţilor 

extracurriculare 

realizate de 

personalul didactic şi 

unele categorii de 

personal didactic 

auxiliar 

Calificativ: 

BINE  

 

 

 

 

 

 

Este curriculumul unităţii în concordanţă cu cel 

naţional ? 
• Din studierea schemelor orare şi a documentelor 

de încadrare, în paralel cu planurile cadru în 

vigoare,  rezultă  că se respectă criteriile impuse de 

ordinele de ministru, care conţin prevederi 

referitoare la relaţia dintre disciplinele din trunchiul 

comun (disciplinele obligatorii) şi disciplinele din 

cadrul curriculumului la decizia școlii.  

• Există o comisie de curriculum a şcolii, care  

coordonează, monitorizează şi acordă sprijin pentru 

activitatea metodică din unitatea de învăţământ.  

•Curriculum la decizia şcolii a fost stabilit după 

consultarea părinţilor, elevilor, cadrelor didactice, 

respectându-se legislația în vigoare (toate 

programele sunt avizate de I.S.J. Brăila). La nivelul 

unităţii şcolare se desfăşoară patru cursuri 

opţionale la Școala Gimnazială Mircea Vodă (câte 

unul pentru fiecare clasă, V, VI, VII, VIII), iar la 

structura Dedulești, două cursuri opționale (unul la 

clasele de simultan VI-VIII și unul la V-VII). 

 Apreciem că oportunitatea propunerii activităţilor 

de C.D.Ş. este menită să încurajeze şi să ajute 

elevii în perceperea din diferite unghiuri şi 

profunzimi ale Examenelor Naţionale. Consilierea 

părinţilor şi realizarea coerentă a strategiei unităţii 

şcolare de a obţine rezultate bune şi foarte bune la 

examene, olimpiade şi concursuri ar avea o 

continuitate menită să transforme elevii în 

adevăraţi performeri, iar şcoala, în una de elită. 

La nivelul fiecărei comisii metodice din şcoală 

există planurile manageriale, planurile operaționale 

și planurile de activități. 

Este planificarea curriculumului bine structurată şi 

eficace? 

 • Proiectarea curriculară ia în considerare 

achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor. 

Proiectarea curriculară asigură dezvoltarea laturii 

aplicative, practice, a competenţelor dezvoltate. 

Auxiliare curriculare sunt selectate şi utilizate în 

funcţie de specificul unităţii şcolare şi de achiziţiile 

anterioare de învăţare ale educabililor. 

Activităţile de predare, învăţare şi evaluare sunt 

proiectate în echipă la nivelul catedrelor, al ariilor 

curriculare. 

 •Cadrele didactice: 

- utilizează fişe de înregistrare a progresului 

- continuarea realizării unor 

programe opţionale care să implice 

pregătirea interdisciplinară la limba 

şi literatura română şi matematică; 

- armonizarea programelor 

manageriale a comisiilor metodice 

cu programul managerial al unităţii 

şcolare şi cu prevederile normative 

actuale; 

- proiectarea activităţilor /lecţiilor 

de opţional într-o manieră atractivă 

pentru elevi (selectarea resurselor 

materiale şi procedurale adecvate 

nivelului de vârstă  şi trebuinţelor 

de învăţare şi formare ale elevilor, 

construirea demersurilor 

educaţionale pe  baza unor strategii 

formative, cu caracter practic-

aplicativ); 

- monitorizarea activităţilor 

prevăzute prin programele de 

studiu; 

- întocmirea Planului concret de 

acţiune privind creşterea ratei de 

succes şcolar al elevilor pentru anul 

şcolar în curs; 

- integrarea unor activităţi de 

învăţare în proiectele unităţilor de 

învăţare, care să conducă la progres 

şcolar pe termen lung, precum şi la 

îmbunătăţirea performanţelor 

elevilor; 

- întocmirea programelor de 

activităţi educaţionale la toate 

clasele  şi derularea acestora la 

termenele fixate. 
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achiziţiilor elevilor în activitatea teoretică şi 

practică; 

- proiectează activităţile pentru fiecare clasă, 

considerând nivelul şi particularităţile fiecărui 

colectiv de elevi; 

- proiectează strategii didactice corelate cu stilurile 

individuale de învăţare ale elevilor; 

  - proiectează curriculumul prin adecvarea 

strategiilor de învăţare la învăţarea individuală 

centrată pe elev, învăţarea prin activităţi practice şi 

învăţarea în diferite contexte; 

  - proiectează instrumente de lucru (fişe de 

evaluare a riscului de abandon şcolar), în scopul 

stabilirii şi menţinerii de relaţii de lucru şi 

comunicare eficientă cu elevii, cu alte cadre 

didactice, cu alţi membri ai personalului şcolii şi ai 

echipei de conducere; 

 -selectează auxiliarele didactice relevante pentru 

specializările şcolarizate; 

Sunt testele şi evaluările în concordanţă cu 

curriculumul instituţiei de educaţie şi sunt ele 

folosite pentru a înlesni planificarea 

curriculumului? 

• testele de evaluare iniţială, aplicate conform unei 

planificari, realizata la nivelul fiecarei comisii 

metodice, pentru înregistrarea nivelului de 

pregătire al elevilor în principalele domenii de 

formare, reflectă achiziţiile anterioare ale copiilor 

şi constituie reperul major pentru proiectarea 

didactică, din anul şcolar curent; 

•  Evaluările sumative, planificate la sfârşitul 

fiecarei unitati de învăţare, vor avea în vedere 

caracterul aplicativ al achiziţiilor elevilor.  

•Cadrele didactice utilizează achiziţiile anterioare 

ale elevilor, în activităţile curriculare şi 

extracurriculare. 

•Cadrele didactice dezvoltă capacitatea elevilor de 

a învăţa din experienţă şi din practică. 

•Cadrele didactice răspund la cererile elevilor sau 

ale părinţilor privind acordarea de sprijin individual 

în învăţare. 

Auxiliarele curriculare şi mijloacele de învăţământ 

existente sunt utilizate sistematic în procesul de 

învăţământ. 

•Orarul şcolii respectă recomandările de igienă 

şcolară, privind echilibrul între activitatea şcolară a 

elevului şi celelalte tipuri de activităţi specifice 

vârstei. 

•Şcoala realizează un învăţământ incluziv, 

•Şcoala asigură respectarea drepturilor şi 

îndatoririlor cadrelor didactice şi ale elevilor în 

cadrul proceselor de predare, învăţare şi evaluare. 

Din studierea portofoliilor elevilor se remarcă 

următoarele: 

- modalităţile frecvente de evaluare a elevilor sunt 

teste de evaluare, probe orale, referate şi teste grilă; 
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-  temele şi sarcinile de lucru solicită rezolvări cu 

referire la contexte anterioare de învăţare; 

- cadrele didactice verifică tema pentru acasă, 

pentru a oferi feedback, în predare sau în evaluare; 

- mijloacele de învăţământ existente sunt utilizate 

sistematic în procesul de învăţământ (calculatoare, 

tablete, tablă interactivă, softuri educaționale, 

planşe, materiale didactice, fişe de lucru, fişe  etc.); 

-   cadrele didactice pun la dispoziţia elevilor fişe 

de documentare, pentru a-i determina pe elevi să se 

informeze şi a-i învăţa să înveţe; 

- cadrele didactice, asistate la activităţi, antrenează 

elevii în lecţii, atât în secvenţa de predare, cât şi în 

cea de evaluare şi acordă sprijin în învăţare. 

În urma asistenţelor la lecţii s-a constatat că se 

aplică, alături de strategiile clasice și strategii 

bazate pe lucrul în echipă sau individual, în timpul 

lecţiilor. Se remarcă faptul că timpul alocat 

evaluării competenţelor achiziţionate anterior este 

insuficient şi nu asigură o bună consolidare a 

acestora 

Are instituţia de învăţământ o ofertă de 

activităţi, proiecte sau programe 

extracurriculare adecvate nevoilor propriilor 

elevi? 

În documentele de analiză există referiri cu privire 

la: 

- desfăşurarea activităţilor extraşcolare cu caracter 

interdisciplinar; 

- elaborarea şi respectarea unor grafice de utilizare 

a cabinetelor  şi laboratoarelor. 

 În timpul vizitei în şcoală s-a remarcat existenţa 

unui spaţiu destinat portofoliilor profesorilor. 

Portofoliile  cuprind rezultatele activităţilor de 

învăţare, tipuri de teste aplicate, strategia aplicată 

de cadrul didactic.  

3. Activitatea 

personalului didactic 

(proiectare, 

predare-învăţare-

evaluare, reglare / 

remediere, 

diferenţiere a 

demersului 

educaţional) 

 

Calificativ: 

 

BINE 

Planificările cadrelor didactice au fost depuse în 

termen, fiind avizate de responsabilii activităților 

catedrelor, dar și de directorul unității de 

învățământ. Acestea sunt elaborate în conformitate 

cu documentele curriculare (programe școlare și 

planuri cadru) aprobate MEN.  Proiectarea 

unităţilor de învăţare este, de regulă, personalizată, 

adaptată la particularitățile claselor și asumată de 

fiecare cadru didactic.  

●Documentele curriculare presupun o corelare 

corectă a competențelor specifice programelor 

școlare cu cele derivate, strategiile didactice 

utilizate fiind, de cele mai multe ori, activ-

participative. Adaptarea lor la clasă însă, capătă 

uneori caracter formal. 

● resursele folosite în cadrul lecţiilor sunt   

predominant  clasice (manuale şcolare, imagini, 

texte, atlase, hărţi manuale, fişe de lucru), dar și 

moderne (tablete) 
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●participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare se reflectă atât în proiectarea documentelor 

curriculare, cât și în activitatea la clasă, calitatea și 

experienţa acestora constituind o premisă 

importantă în derularea unei activităţi didactice de 

calitate.  

●Testele de evaluare inițială au fost aplicate la 

toate clasele, itemii de evaluare fiind în 

conformitate cu programele examenelor naționale. 

Rezultatele acestora au fost discutate în cadrul 

catedrelor, fiind elaborate planuri de îmbunătățire a 

acestora 

●portofoliul individual al profesorului conține: 

planificările anuale și pe unități de învățare, 

proiecte didactice, fișe psiho – pedagogice ale 

elevilor, curriculum adaptat pentru elevii cu CES, 

realizate în colaborare cu profesorul de sprijin, 

programele școlare în vigoare și auxiliarele 

utilizate. 

●există portofolii la nivelul fiecărei comisii, 

conținând: planul managerial, raportul de activitate 

pentru anul școlar precedent, activitățile metodice 

realizate, analiza testărilor inițiale și sumative și 

planurile activității remediale. 

●în școală se organizează activități de pregătire 

suplimentară pentru elevii clasei a VIII-a, la 

disciplinele impuse de examenul de Evaluare 

Națională, existând în acest sens și liste cu prezența 

elevilor. 

●Elevii cu C.E.S. sunt prezenți, participă la toate 

activitățile, răspund din proprie inițiativă, dar și 

când sunt solicitați, participă la activități 

extracurriculare și extrașcolare foarte ușor. Chiar 

dacă există curriculum adaptat pentru elevii cu 

CES, activitatea diferențiată are un caracter formal, 

asigurându-se, de regulă, nivelul mediu de 

pregătire a elevilor. Cadrele didactice evaluează 

obiectiv elevii, dar activităţile de muncă 

individuale nu prezintă întotdeauna  un grad de 

dificultate adecvat nevoilor acestora. Portofoliile 

educaţionale ale elevilor conţin diferite produse 

realizate atât în timpul orelor  cât şi acasă.  

● Temele pentru acasă reprezintă o permanenţă în 

procesul de predare - învăţare-evaluare; în lecţiile 

asistate, având un rol de continuare a cunoaşterii 

începută la clasă şi mai puţin  ca activităţi ce 

dezvoltă  competenţe. 

●În dosarul comisiei exista Planul managerial, 

Planul activităților de formare continuă la nivelul 

unității școlare, responsabilitățile comisiei, Legea 

Educației Naționale nr.1/2011, Ordinul 5562/2011 

– privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere 

și echivalare a creditelor profesionale transferabile, 
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oferta de formare continuă a Casei Corpului 

Didactic Brăila, programul de desfășurare a 

cercurilor pedagogice pentru semestrul I al anului 

școlar în curs; 

●Cadrele didactice au participat la cursuri de 

formare organizate de C.C.D. Brăila: 

1.Digitaliada CIORTAN I. FLORIN FLORIAN 

Matematică 

2.Curs de abilitare curriculară OCHIAN C. 

MIHAELA CORINA, Limba engleză 

3.Curs formare clasa a V-a PUHA C.V. ALINA 

FLORENTINA, Religie ortodoxă 

4.Particularitățile proiectării și predării simultane la 

nivel primar și gimnazial ANTOHE G. MIHAELA 

COCUTA, Limba franceză 

5.Strategii didactice interactive, URSACHE N. 

VIORICA 

Geografie 

6.Învățarea centrată pe copil – Metode și tehnici de 

realizare NECULAI G. ELENA AURELIA, 

Educatoare  

7.Reconversie profesională – Educație tehnologică 

– 2018-2020 FUIOR C. LENUTA Biologie 

8.Reconversie profesională – Educație fizică și 

Sport – 2018-2020 BUCĂTARU I. FLORIN 

Limba și literatura română (Educație muzicală/ 

Educație plastică) 

9.CRED – 2019-2020 BĂLAN C. LENUȚA, 

Învățător 

10. CRED – 2019-2020 DRUGESCU C. 

ADRIANA Învățător 

4. Nivelul 

performanţelor 

realizate de elevi în 

învăţare, raportat la 

standardele 

educaţionale naţionale 

(curriculare şi de 

evaluare) 

 

Calificativ:  

BINE 

Cât de bine se prezintă elevii la examenele și 

testele naționale și internaționale ?  

Rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII a la 

examenul de evaluare națională sunt urmatoarele:  

In anul 2015-2016 (18 elevi inscrisi) 

promovabilitatea a fost 94,44%, în anul 2016-2017 

(16 elevi înscriși), promvabilitate 100%, în anul 

2017 -2018 (17 elevi înscriși) – 88,23%, iar în anul 

școlar 2018-2019 (10 elevi înscriși) – 70%. Se 

remarcaă o scadere a procentului de 

promovabilitate  în ultimii doi ani școlari. 

Cât de mult se apropie performanțele copiilor 

de standardele educaționale corespunzătoare 

pentru vârsta lor la disciplinele curriculare?  

Elevii școlii Mircea Vodă au participat la diverse 

concursuri și olimpiade școlare: Olimpiada satelor 

din Sud-Est, olimpiada de limba și literatura 

română, olimpiada de fizică, olimpiada de chimie,  

Concursul “Dan Barbilian”“, Pitagora” Concursul 

Rural Math, Comper, Concurs “Universul 

cunoașterii prin lectură”,Cangurul lingvist,Concurs 

național de dans și cântece populare, Festivalul 

Internațional de folclor pentru copii. 

La “Olimpiada satelor” eleva Șerbanoiu Claudia a 

obținut premiul III și s-a calificat la etapa 

- Sprijinirea și încurajarea elevilor 

în vederea participării la examenul 

de Evaluare Națională 

-Sprijinirea și încurajarea în 

continuare a  elevilor de a participa 

la la cât mai multe concursuri şi 

activităţi judeţene, interjudeţene şi 

naţionale. 

 -Continuitatea diversificării 

activităţilor cu elevii în sensul 

încurajării și stimulării lor în a-şi 

asuma roluri, responsabilităţi, în a 

lua decizii; 

  

- Continuarea implicării elevilor şi a 

familiilor acestora în procesul de 

învăţământ; 

- Continuarea încurajării 

performanțelor școlare și 

popularizarea acestora la nivel 

județean, regional și chiar național.  
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națională. 

Elevii școlii au obținut în ficare an  premii și 

mențiuni în cadrul acestor concursuri și olimpiade, 

cele mai multe dintre acestea inregistrandu-se la 

concursul Rural Math, “Dan Barbilian, concurs 

“Pitagora”si la “Olimpiada satelor” 

Există diferențe majore între rezultatele 

obținute la evaluările interne și externe ? 

Din asistenţele la ore rezultă faptul că elevii citesc 

şi scriu la un standard bun în limba română şi au 

deprinderi de calcul și de gândire logică; 

Discuțiile purtate cu elevii conduc la ideea că 

aceștia formulează intrebări pertinente, oferă 

răspunsuri prompte și au capacitatea de a se lansa 

în discuții cu tematică variată; 

Ei au deprinderi de ascultare, de a formula 

întrebări, de a lucra individual şi în echipă; 

Elevii demonstrează un nivel bun al utilizării 

cunoștințelor, deprinderilor, aptitudinilor în situații 

de învățare diverse, cu grad mare de complexitate, 

identifică probleme pe care le analizeză din 

perspective diferite și le soluționează aplicând 

eficient cele învățate; 

Elevii au deprinderi, talente și abilități pe care le 

folosesc eficient în cursul procesului de 

învățare;Elevii au dezvoltate competenţele de 

investigare ştiinţifică şi cercetare, deoarece în 

procesul didactic s-a pus un accent deosebit pe 

experiment si descoperire; 

De asemenea, unitatea de învăţământ a implicat 

elevii în activităţi de conservare şi protecţie a 

mediului înconjurător: ecologizare, a implicat 

elevii în cadrul unor, simpozioane naționale cu 

tema “Educația ecologica si societatea umana” 

proiect judetean “Identitate nationala”, “Călătorim 

în Europa”, Cetățean European în anul 

centenerului”, în cadrul unor festivaluri “ Cântece 

și tradiții populare”. 

5. Modul în care 

unitatea de 

învăţământ sprijină şi 

încurajează 

dezvoltarea personală 

a elevilor şi motivaţia 

acestora în învăţare 

(consiliere, orientare 

şcolară, asistenţă 

individualizată), 

respectând principiile 

educaţiei incluzive şi 

asigurarea egalităţii 

de şanse 

 

Calificativ: 

BINE 

Există reglementări care ajută la menţinerea 

ordinii în unitatea de învăţământ, la 

conservarea patrimoniului acesteia şi care le 

dau elevilor sentimentul de deplină siguranţă? 

Regulamentul de organizare și funcționare al școlii 

actualizat şi discutat în Consiliul profesoral şi 

aprobat în Consiliul de administraţie în data de 

23.10.2019, înregistrat cu nr. 2208/23.10.2019; 

există procese verbale semnate de fiecare elev 

participant la prelucrarea acestuia. 

  Este înfiinţată Comisia pentru prevenirea şi 

eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul şcolar, prin decizia nr. 91/ 

24.09.2019 care elaborează Planul de măsuri de 

prevenire şi combatere a violenţei. Planul de 

măsuri este înregistrat cu nr. 1963/25.09.2019. s-a 

eleborat și un Plan pentru combaterea 

absenteismului, înregistrat cu nr.1965/25.09.2019.  

  Cadrele didactice vor iniția 

activități extracurriculare diverse, 

variate ca tematică și domeniu de 

cunoaștere, care să implice cât mai 

mulți elevi.  

  Asigurarea consilierii elevilor și cu 

personal specializat din cadrul 

CJRAE. 



  

                      INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 

    ____________________________________________________________________________ 

83 

 

 Este Codul de conduită al elevilor, document 

înregistrat cu nr. 2205/23.102019. 

 Există Procedura privind reglementarea accesului 

în unitatea de învățământ, ediția,1, revizia1, 

aprobată în data de 24.09.2019, având nr. 

95/24.09.2019. 

Există Sistem de monitorizare video în interioarul 

unității de învățământ și în exterior. 

  Atmosfera  din unitatea de învăţământ este 

propice desfăşurării activităţilor educaţionale. 

Relaţiile  dintre personal şi elevi sunt bune; elevii 

pot obţine sprijin atunci când au nevoie.  

Prin politicile, strategia şi planurile operaţionale 

proprii furnizează unitatea de învăţământ 

consultanţă elevilor, le acordă posibilitatea de a 

lua decizii şi îi sprijină atunci când îşi hotărăsc 

viitorul?  

 Unitatea de învăţământ asigură condiţii elevilor 

pentru a învăţa cum să ia decizii şi cum să aleagă 

între mai multe opţiuni. 

  Există 6 elevi cu cerinţe educaţionale speciale 

care beneficiază de sprijin. Există un elev căruia i 

se asigură școlarizarea la domiciliu cu personal 

calificat. 

 În cadrul temelor de dirigenţie se discută despre 

meserii şi profesii în vederea orientării elevilor în 

alegerea carierei, în principal la clasa a VIII-a. 

Se preocupă unitatea de învăţământ să îi ajute 

pe elevi să cultive acele valori şi atitudini 

benefice pentru societate?  

Unitatea  de învăţământ formează şi dezvoltă 

spiritul civic al elevilor.  

 Elevii  sunt ajutaţi să se ghideze după un cod etic 

care are în vedere propriile lor drepturi, precum şi 

drepturile celorlalţi.  

 Instituţia  de educaţie îi învaţă pe elevi să se poarte 

civilizat, să se raporteze unul la celălalt ca membri 

egali ai comunităţii şi să contribuie la binele 

celorlalţi. 

 Unitatea de învățământ a organizat o serie de 

activități menite să cultive acele valori şi atitudini 

benefice pentru societate. Dintre acestea, amintim: 

”Dă BLOCK agresivității”, în cadrul Campaniei 

”Ora de net”; ”Ziua Internațională a Toleranței”; 

activități în Săptîmâna Prevenirii Criminalității; 

activități în cadrul Proiectelor educaționale 

”Cetățean european în an centenar”, ”Prevenind ne 

apăram viața”, ”Lăsați copiii să vină la mine”; 

activități de voluntariat la Căminul de bătrâni din 

Ianca. Valorile și atitudinile elevilor pentru 

societate se formează și se dezvoltă și în cadrul 

opționalului ”Terra, casa noastră”. De asemenea, s-

au organizat activități dedicate Centenarului și altor 

evenimente din istoria națională a poporului român. 

 Un alt mod prin care unitatea de învățământ 

contribuie la cultivarea valorilor și atitudinilor 



  

                      INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 

    ____________________________________________________________________________ 

84 

 

benefice pentru societate este realizarea Muzeului 

Tradițional în parteneriat cu Primăria Mircea Vodă, 

unde se desfășoară activități extracurriculare și ore 

de dirigenție. 

Li se acordă elevilor responsabilităţi?  

  Unitatea  de învăţământ are politici, practici şi 

structuri destinate să îi ajute pe elevi să îşi asume 

anumite responsabilităţi. Fiecare colectiv de elevi 

are un şef al clasei cu sarcini bine precizate. La 

nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară 

activitatea Consiliul elevilor, pentru care s-au 

desfăşurat alegeri în data de 08.10.2019, alegeri 

prin care s-au stabilit preşedintele, vicepreședintele 

și secretarul acestuia. Există un proces verbal al 

acestei activități, înregistrat în evidențele școlare cu 

nr. 2094/08.10.2019. 

 Există  Plan de activităţi al C.E. la nivel de unitate 

şcolară, raportat la evenimentele naționale ale 

poporului român, la sărbătorile religioase și la 

evenimentele comunității. 

Are unitatea de învăţământ un program de 

activităţi extracurriculare? Este acesta 

particularizat conform specificului instituţiei de 

educaţie, intereselor şi nevoilor elevilor?  

În cadrul şcolii sunt  în derulare proiecte educative 

şi activităţi extracurriculare la nivelul fiecărei 

clase, dedicate zilelor şi sărbătorilor naţionale, 

precum şi pentru păstrarea tradiţiilor româneşti. 

  Activităţile extracurriculare programate contribuie 

la dezvoltarea personală a elevilor. 

Activitatea unităţii de învăţământ se desfăşoară 

astfel încât să îi ajute pe elevi să îşi însuşească 

principii etice de corectitudine şi respect, atunci 

când elevii sunt implicați în diverse competiţii 

sportive, concursuri sau olimpiade şcolare. 

  Calendarul  activităţilor educative pentru anul 

şcolar 2019-2020, având nr.de înregistrare 

1863/20.09.2019, cuprinde evenimente care 

facilitează implicarea elevilor, ceea ce contribuie la 

dezvoltarea personală a acestora. 

Exemple de  activităţi care contribuie la 

dezvoltarea personală a elevilor  :  

 Prin Proiectul ”Digitaliada 4.0”, care este derulat 

în parteneriat cu Fundația ”Orange”, elevii 

beneficiază de 30 de tablete complet echipate și cu 

un set de aplicații și jocuri interactive încărcate pe 

tablete. Se utilizează la orele de curs, dar și în 

activitățile educative. Proiectul este implementat 

din anul 2017 și se derulează și în prezent. 

 Festivalul interjudețean ”Florii 2020”, înscris în 

CAERI, se află la XVIII-a ediție. Este un festival 

de muzică și dansuri populare, pentru elevii din 

ciclul primar. Festivalul se organizează în 

parteneriat cu Primăria Mircea Vodă, Palatul 

Copiilor și Inspectoratul Școlar Județean Brăila. La 

nivelul școlii își desfățoară activitatea ansamblul 
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”Vulturașul”.        

6. Relatiile 

unităţii de învăţământ 

cu părinţii şi 

cu comunitatea locală 

 

Calificativ:  

BINE 

Cât de eficient comunică unitatea de învăţământ 

preuniversitar cu părinţii? 

Şcoala asigură o comunicare coerentă şi eficientă 

cu părinţii, aceştia comunică permanent cu 

profesorii diriginţi în cadrul: şedinţelor cu părinţii, 

consultaţiilor/întâlniri individuale, telefonic, prin e-

mail, în cadrul întâlnirilor comitetului de părinţi pe 

şcoală, există grafic, tematica şedinţelor cu părinţii, 

precum şi procese-verbale redactate cu ocazia 

acestor întâlniri. 

În cadrul şedinţelor lunare/semestriale cu 

părinţii/oride câte ori este nevoie, aceştia sunt 

informaţi cu privire la situaţia şcolară a elevilor, 

situaţia comportamentală, evoluția elevilor, 

programe școlare, măsuri privind îmbunătățirea 

situației școlare, organizarea unor activităţi 

extraşcolare (competiții, serbări, excursii, tabere, 

vizite etc), subiectele abordate la ședințele cu 

părinții sunt cele recomandate de regulamentul in 

vigoare. 

Sunt părinţii implicaţi în managementul unităţii 

de învăţământ? 

Şcoala răspunde prompt şi transparent sugestiilor şi 

propunerilor părinţilor, îi încurajează să îşi aducă 

contribuţia la oferta curriculară (spre exemplu, la 

alegerea CDŞ pentru cei din învăţământul 

gimnazial) şi la planurile de dezvoltare a unităţii de 

învăţământ. 

Documentele comitetelor de părinți reflectă 

interesul real al acestora fată de problemele unității 

de învățământ. În acest sens,  

există proceduri privind măsurarea gradului de 

satisfacție a beneficiarilor educației P.O. Nr. 

13/24.09.2019; prevenirea și reducerea 

abandonului școlar P.O. Nr.  12/24.09.2019; 

progresul elevului P.O.15/ 24.09.2019; imaginea 

școlii P.O. Nr. 9/24.09.2019, activități extrașcolare 

P.O. Nr.17/24.09.2019; 

În cadrul Comitetului de părinţi (Nr. 

1816/18.09.2019), sunt abordate probleme 

organizatorice, administrative, părinţii sunt 

implicaţi prin exprimare de propuneri în ceea ce 

priveşte: Regulamentul intern, Curriculum la 

decizia şcolii, activităţi extraşcolare, tematica 

orelor de dirigenţie. 

Părinţii contribuie prin intermediul Comitetului de 

părinţi la îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii. 

Furnizează instituţia de educaţie programe de 

educaţie pentru părinţi? 

Părinţii ştiu și dețin informaţii privind proiectele 

care se derulează în şcoală,  cunosc numele 

acestora precum  Digitaliada, Dansuri Populare, 

parte din ei accesând site-ul şcolii. 

Activitățile de consiliere ale părinților, precum și 

activitățile comune părinți-copii se derulează 
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conform planificării lectoratelor cu părinții (Nr. 

1793/ 16.09.2019) 

Părinţii apreciază că unitatea școlară este 

preocupată de calitatea serviciilor educaționale 

oferite, sunt mulţumiţi de relaţia cu şcoala, de 

comportamentul cadrelor didactice şi colaborarea 

cu profesorul diriginte, dorindu-și în schimb o 

îmbunătățire a bazei materiale a şcolii. 

Ce face instituţia de educaţie pentru a 

îmbunătăţi legăturile cu comunitatea? 

Unitatea de învăţământ a selectat strategii clare de 

colaborare cu comunitatea locală şi a definit clar 

metodele de aplicare a acestora. 

Foloseşte instituţia de educaţie în folosul elevilor 

serviciile oferite de comunitatea locală? 

Curriculumul la decizia şcolii şi activităţile 

extracurriculare se armonizează cu aşteptările de 

natură economică, socială, culturală ale comunităţii 

locale. Ele au fost alese pe baza unor proceduri de 

consultanţă cu părinţii şi  aprobate de Consiliul de 

administraţie al şcolii, după cum urmează: 

    Grupa mică - „Zâmbete din plastilină” - 1 oră 

Grupa mijlocie -„Sănătatea-zâna cea bună” - 1 oră  

Grupa mare - “Un copil, un pom, o floare”- 1 oră  

 - “Confecţionare jucării” - 1 oră  

Clasa pregătitoare - “Învăţăm din poveşti” – 1 oră 

Clasa a III-a  – “Matematică distractivă” – 1 oră / 

Ştiinţe 

Clasa a IV-a –  “Să scriem frumos şi corect ”– 1 

oră / Limbă şi comunicare  

Clasa a V-a –” Terra casa noastră”– Opţional 

integrat- 1 oră 

Clasa a VI-a – “ Fascinaţia ştiinţei”– Opţional 

integrat -1 oră 

Clasa a VII-a –”Educaţie pentru sănătate” / Ştiinţe  

– 1 oră  

Clasa a VIII-a – “Educaţie pentru sănătate” / Ştiinţe 

– 1 oră 

Structura Deduleşti: 

 Clasa pregătitoare+ a II-a-„ Lumea basmelor”– 1 

oră 

Clasa I+a III a+a IV-a –  “Literatura pentru copii ”– 

1 oră / Limbă şi comunicare  

  Clasa  a V-a + a VII-a–” Terra casa noastră”– 

Opţional integrat- 1 oră 

 Clasa a VI-a+a VIII-a – “ Fascinaţia ştiinţei”– 

Opţional integrat -1 oră 

Unitatea de învăţământ este implicată în proiecte şi 

parteneriate cu instituţiile şi organizaţiile locale: 

-Școala Gimnazială Mircea Vodă împreună cu 

Postul de Poliție Comunal Mircea Vodă  au 

încheiat un plan local comun de acțiune pentru 

creșterea gradului de siguranță a elevilor și a 

personalului didactic și prevenirea delincvenței 

juvenile în incinta și în zonele adiacente școlii.  În 

cadrul evenimentului național „Săptămâna 
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Prevenirii Criminalității” s-au desfășurat activități 

pentru prevenirea delicvenței juvenile și siguranței 

rutiere. S-au mai realizat activități pentru 

informarea antiinfracțională a elevilor și 

sensibilizarea acestora pentru prevenirea 

conduitelor  antisociale. Cu prilejul campaniei 

„Navighează în siguranță” reprezentantul poliției 

rutiere a distribuit materiale preventive tematice.  

-Există parteneriatul educațional școală-biserică 

Nr. 1711/09.09.2019, cu tema „Lăsați copiii să vină 

la mine!”. Scopul proiectului este cunoașterea 

învățăturilor Bisericii și formarea virtuților  

creștine și un parteneriat cu Biblioteca comunală 

Nr. 2189/22.10.2019. 

-Protocol de colaborare cu Secția de Poliție și 

Planul de acțiune privind creșterea siguranței 

elevilor și prevenirea delincvenței juvenile în 

incinta și în zonele adiacente unității de învățământ 

(Nr. 1692/04.09.2019) 

-Există  încheiat un Protocol de colaborare cu 

Palatul Copiilor Brăila pentru ansamblul 

Vulturaşul.  

Cum foloseşte unitatea de învăţământ legăturile 

ei cu diverse organizaţii locale pentru a 

completa educaţia elevilor? 

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, 

din care fac parte părinţi şi reprezentanţi ai 

comunităţii locale, ia decizii în acord cu nevoile şi 

aspiraţiile beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

Există o strânsă legătură cu fundaţia Crucea Roşie 

care  sponsorizează cu diferite obiecte pentru 

desfăşurarea unor campanii educative. 

Foloseşte unitatea de învăţământ spre beneficiul 

elevilor facilităţile pe care i le pune la dispoziţie 

comunitatea locală? 

Instituţia de educaţie îşi proiectează oferta 

educaţională în acord cu oportunităţile oferite de 

comunitate. 

Unitatea de învăţământ este implicată în proiecte şi 

parteneriate cu instituţiile şi organizaţiile locale, 

mai sus menționate, alte parteneriate:  

-Parteneriat Educaţional Grădiniţă-Familie: Copilul 

scopul colaborării noastre! 

-Parteneriat Educaţional cu Biblioteca comunală –

Cartea, prietena copiilor,  

-Parteneriat Educațional Grădiniță –Biserică: Sunt 

un bun creştin! 

-Parteneriat Educațional Interșcolar- Scorțaru Nou : 

Identitate europeană cu sonorități multiple 

-Proiect educațional: Incursiune în lirica 

românească: Școala Gimnazială Surdila-Găiseanca; 

Biblioteca Județeană Panait Istrati 

-Parteneriat Educational: Prevenind, ne apărăm 

viața - Școala Gmnazială nr. 28 Galați 

Proiecte E-twinning  

1.”Don’t be bully be buddy” 
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2. European Day of Languages 

3.Christmas Carols 

Instituții de învățământ din Turcia și din Spania 

-Parteneriat Educaţional “Veşnicia s-a născut la 

sat”- Şcoala Gimnazială Merei 

- Proiect de voluntariat - Căminul de bătrani Ianca 

- Proiectul Digitaliada 3.0 - Fundația Orange 

Cât de mult îi încurajează unitatea de 

învăţământ pe elevi să respecte mediul? 

Unitatea de învăţământ a implicat elevii în 

activităţi de conservare şi protecţie a mediului 

înconjurător: ecologizare cu ocazia Zilei Mondiale 

a Mediului, Educație ecologică “ FOR”  

E-twinning - “ Creatively about artistic and 

entertaining heritage” 

În ce măsură serveşte instituţia de educaţie 

nevoilor comunităţii locale? 

Unitatea de învăţământ este implicată în 

parteneriate cu instituţiile şi organizaţiile locale. 

Nu sunt înregistrate reclamaţii şi sesizări 

nesoluţionate ale comunităţii. Activitatea 

reprezentanţilor părinţilor şi ai autorităţilor locale 

în Consiliul de administraţie este eficientă şi 

responsabilă. 

7. Atitudinea elevilor 

faţă de educaţia 

pe care le-o 

furnizează 

unitatea de 

învăţământ 

 

Calificativ: 

 BINE 

Care este atitudinea elevilor față de învățătura? 

Elevii sunt mândri că urmează cursurile acestei 

școli, sunt interesați să învețe, sunt activi la ore, 

apreciază  metodele interactive de predare, 

participă cu entuziasm la  activitățile organizate în 

școală, se implică cu responsabilitate și plăcere în 

realizarea sarcinilor. 

Cer colegilor și profesorilor sugestii, caută 

informații, își fac temele în mod regulat,sunt 

capabili să realizeze proiecte individual și în 

echipe. Participă în număr mare la activități 

extracurriculare și cu anumite ocazii.  

Dintre elevii chestionați, 100% au răspuns că le 

place cum se desfășoară orele de curs. Elevilor le 

place să  participe la activități extrașcolare, să 

participe la diverse proiecte naționale, ceea ce 

demonstrează dorința acestora de a-și lărgi 

orizontul cunoașterii. 

Elevii claselor a VIII a au participat la ore de 

pregătire suplimentară în vederea participării la 

olimpiade și concursuri școlare. 

Toți elevii au carnet de note.  

Sunt interesați de propria dezvoltare, vor să 

participe la luarea deciziilor. 

Cum se comportă elevii? 

Elevii vin cu regularitate la cursuri, respectă 

programul zilnic de activitate al școlii, se comportă 

civilizat în școală, acordă respect colegilor din 

clasă și din celelalte clase, cadrelor didactice, 

personalului administrativ şi de serviciu. 

100% au precizat că se înteleg foarte bine cu 

colegii de clasă. Relația cu dirigintele este foarte 

Recomandări 

-Prelucrarea la începutul fiecărui an 

școlar de către fiecare diriginte a 

prevederilor regulamentului de 

ordine interioară; 

 

-Expedierea către părinți  a unor 

scrisori de felicitare pentru 

rezultatele foarte bune pe care le-au 

înregistrat elevii la învățătură sau în 

cadrul unei activități / în urma unui 

eveniment; 

 

- Implicarea unității de învățământ 

în mai multe  proiecte 

internaționale; 

 

- Implicarea părinților în mai multe 

activități organizate în școală. 
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bună (80%) și bună (20% ) 

Ce fel de etos are instituția de educație și cum 

contribuie elevii la păstrarea lui? 

Elevii protejează resursele unității de învățământ, 

contribuie la amenajarea sălilor de clasă: aceștia 

doresc o îmbunătățire a bazei materiale a școlii cu 

echipamente corespunzătore, materiale ce au rol 

important în activitatea didactică.  

RECOMANDĂRI: 

1. Demararea procedurii în vederea evaluării periodice; 

2. Elaborarea și corelarea strategiei CEAC cu PDI pentru perioada  2017-2021 (termen: 30 noiembrie 2019) 

3. Asigurarea funcționalității bibliotecii unității de învățământ; 

4. Continuarea diversificării activităţilor cu elevii în sensul încurajării și stimulării lor în a-şi asuma roluri, 

responsabilităţi, în a lua decizii; 

5. Continuarea implicării elevilor şi a familiilor acestora în procesul de învăţământ; 

6. Continuarea încurajării performanțelor școlare și popularizarea acestora la nivel județean, regional și chiar național. 

7. Cadrele didactice vor iniția activități extracurriculare diverse, variate ca tematică și domeniu de cunoaștere, care să 

implice cât mai mulți elevi.  

8. Asigurarea consilierii elevilor și cu personal specializat din cadrul CJRAE. 

9. Îmbunătățirea bazei materiale a şcolii; 

10. Prelucrarea la începutul fiecărui an școlar de către fiecare diriginte a prevederilor regulamentului de ordine 

interioară; 

10. Expedierea către părinți  a unor scrisori de felicitare pentru rezultatele foarte bune pe care le-au înregistrat elevii la 

învățătură sau în cadrul unei activități / în urma unui eveniment; 

11. Implicarea unității de învățământ în mai multe  proiecte internaționale; 

12. Implicarea părinților în mai multe activități organizate în școală. 

13. O atenție deosebită acordată activității differențiate. 

14. Un management mai bun al claselor simultane. Material didactic adecvat lucrului în condiții simultane, pentru 

eficientizarea folosirii timpului didactic. 

15. Evaluarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a din perspectiva evaluărilor naționale sau de tip internațional. 

16. Continuarea realizării unor programe opţionale care să implice pregătirea interdisciplinară la limba şi literatura 

română şi matematică; 

17. Proiectarea activităţilor /lecţiilor de opţional într-o manieră atractivă pentru elevi (selectarea resurselor materiale şi 

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

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

CALIFICATIV FINAL:  BINE 

 

Denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar:  

Grădiniţa cu program prelungit nr. 11, Brăila 

Perioada de inspecţie: 21.10.2019 – 15.11.2019  

Nr. 

crt. 

Aria tematică/Domeniul 

şi calificativul acordat 

Constatări/Aprecieri Recomandări 

1. Managementul şcolar, 

managementul calităţii, 

dezvoltarea  

instituţională, eficienţa 

atragerii şi folosirii 

resurselor (umane, 

financiare, materiale şi 

informaţionale), 

respectarea legislaţiei în 

vigoare şi a 

regulamentelor. 

Sursele de informare consultate: 

a) PDI; RAEI; Organigrama; 

b) Planuri operaționale și planul managerial; 

c) Raport privind starea învățământului anual și 

semestrial; 

d) Documente privind resursele umane (stat de 

funcţiuni şi de încadrare, fişe de post dovezi ale 

activităţilor de comunicare anterioare, registru de 

intrări – ieşiri); 

e) Proceduri; 

f) Scheme orare/încadrare/planificări; 

Implicarea în 

atragerea de finanțări 

extrabugetare și în 

accesarea proiectelor 

cu finanţare 

europeană, proiecte 

Erasmus. 
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BINE 

 

g) Documentele privind situaţia şi mişcarea 

preșcolarilor;  

h) Regulamentul de ordine interioară; 

i) Codul de etică; 

j) Planul financiar, execuția bugetară a instituției de 

învățământ; 

k) Dosarul Consiliului de Administrație; 

l) Documentele ședințelor Consiliului profesoral 

pentru anul curent; 

m) Documente SCMI; 

n) Observarea directă; 

o) Discuții cu personalul unității de învățământ. 

1. Direcţia de dezvoltare a instituţiei de educaţie 

este bine stabilită? 
Proiectul de dezvoltare instituţională al Grădiniţei cu 

program prelungit nr.11 este elaborat pentru perioada 

2017 -2022, revizuit în anul 2019  și aprobat în CA din 

14.10.2019. 

Proiectul de dezvoltare instituţională a fost elaborat și 

revizuit în strânsă concordanţă cu mediul şi condiţiile în 

care îşi desfăşoară activitate Grădiniţa cu program 

prelungit nr.11, ţinându-se cont de factorii care 

influenţează activitatea educativă. 

 Au fost elaborate, înregistrate şi aplicate:  

Planul operațional nr. 1600  / 15.10.2019, prezentat și 

aprobat de consiliul de administrație din 14.10.2019 ; 

 Planul managerial 2019-2020, înregistrat cu nr. 

811/4.09.2019, prezentat și aprobat de consiliul de 

administrație din 05.09.2019. 

ROF este  înregistrat cu nr. 1593/14.10.2019  și 

Regulamentul intern înregistrat cu nr. 1592/14.10.2019. 

Cele două regulamente sunt actualizate și întocmite cu 

respectarea legislației în vigoare, fiind făcute publice 

prin afișare la avizierul grădiniței.  

Conducerea grădiniţei, la propunerea Consiliului 

profesoral şi cu aprobarea Consiliului de administraţie a 

emis la începutul fiecărui an școlar  deciziile pentru 

organizarea grădiniţei pe compartimente, comisii cu 

caracter permanent şi temporar, de constituire a  

consiliului de administraţie, CEAC, SCMI, etc. 

Consiliul  de  Administraţie este format din 7 membrii,   

a  fost  constituit  conform  deciziei nr. 95/30.09.2019, 

respectându-se  procedura de selecție.  

Au fost verificate documentele Consiliului Profesoral şi 

de Administraţie: tematica şi graficul şedinţelor, 

materiale prezentate conform tematicii, componenţa 

consiliului de administraţie şi repartizarea pe sarcini, 

hotărârile CA, etc. Şedinţele consiliilor sunt consemnate 

cu regularitate în registrele de Procesele  verbale şi 

semnate de membrii CA şi CP . 

Activitatea de îndrumare, evaluare şi control desfăşurată 

de conducere este dovedită de graficul de monitorizare, 

fişele de asistenţă prezentate şi discuţiile avute cu 

cadrele didactice. 

Evaluarea întregului personal a fost realizată ţinând cont 

de: fişa postului, fişa de evaluare pentru personalul 

didactic, didactic auxiliar, fişe aprobate în Consiliul de 
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Administraţie al unităţii. 

Calificativele acordate în anul școlar 2018-2019 cadrelor 

didactice au fost discutate în Consiliul profesoral din 

03.09.2019  şi  sunt aprobate în Consiliul de 

Administraţie din 10.09.2019, conform calendarului. În  

procesele  verbale se regăsesc punctajele aferente 

calificativelor acordate cadrelor didactice și personalului 

didactic auxiliar.  

Fișele de post pentru personalul grădiniței sunt 

actualizate, fiind introdus art.7 în deplină conformitate 

cu Regulamentul General privind Protecția Datelor 

Personale (GDPR). 

 Au fost prezentate toate documentele  de la nivelul 

conducerii unităţii şcolare care au fost solicitate 

(conform art. 24, art. 29 din Regulamentul de inspecţie a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

OMECTS nr. 5547/06.10.2011). 

2. Sunt elaborate politicile şi procedurile astfel încât 

instituţia de educaţie să-şi atingă scopurile? 
Grădinița are  stabilite propriile politici şi proceduri, 

existând preocupare din partea conducerii pentru 

asigurarea dezvoltării unităţii de învăţământ. 

Colaborează permanent cu membrii consiliului de 

administraţia şi reprezentanţii comunităţii locale din CA, 

precum şi cu personalul didactic în vederea luării 

deciziilor. 

CEAC este constituită, conform Deciziei nr.91/ 

18.09.2019, având propria strategie și propriul 

regulament de funcționare.  

RAEI-ul este finalizat pentru anul școlar 2018-2019, 

înregistrat cu nr.1469/03.10.2019, aprobat în CA din 

14.10.2019, fiind generatorul planului de îmbunătățire 

pentru anul școlar 2019-2020. 

Pentru monitorizarea sistemului de control managerial 

intern a fost constituită Comisia de monitorizare, 

conform Deciziei nr.44/07.09.2019. 

Pentru susținerea Sistemului de control intern 

managerial au fost elaborate proceduri pentru toate 

compartimentele. 

Comisia de monitorizare a început revizuirea acestora, 

cu respectarea prevederilor OSGG 600/2018 și 

Instrucțiunii MEN nr.1/2018, a fost elaborat programul 

de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

3. Sunt folosite eficient resursele instituţiei de 

educaţie (bani, personal, materiale, echipamente)? 

Grădiniţa nr. 11 funcţionează în 2 clădiri  p+1, amplasate 

în aceeaşi curte, dar cu adrese diferite: strada Aleea 

Cocorilor nr.1, pentru Corpul A şi Strada Aleea 

Cocorilor nr 14 A pentru Corpul B, având 8 grupe cu un 

număr de 196 preşcolari la program prelungit . În anul 

școlar 2019-2020 sunt înscriși un număr de 151 

preșcolari cu vârste cuprinse între 2 şi 6 ani, din care 2 

copii cu CES,  repartizaţi în ședința Consiliului de 

administrație din data de 5.09.2019, în 8 grupe astfel: 3 

grupe cu program normal (53 preşcolari) și 5 grupe cu 

program prelungit (98 preşcolari). Repartizarea 

preşcolarilor la grupe s-a realizat, în funcție de vârsta 
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copiilor, de tipul de program solicitat de părinți și de 

formele de învăţământ: tradiţional (2 grupe cu program 

prelungit) şi alternativa educaţională Step by Step (6 

grupe din care 3 cu program normal). 

În anul școlar 2019-2020 cadrele didactice încadrate în 

Grădinița nr 11 sunt calificate în procent de 100%. Sunt 

bine pregătite profesional  86% cu studii superioare, din 

care 7% cu master şi doar 14%  cu studii medii, din care 

7% urmează universitatea.    

 Din punctul de vedere al obţinerii gradelor didactice se 

constată că 72 % din cadrele didactice au gradul didactic 

I,  7 % cu gradul didactic II,  14 % sunt cu grad definitiv 

şi 7 % debutante. Personalul didactic al grădiniţei este 

titular 100%, iar 8 cadre didactice sunt abilitate în 

predarea în alternativa educaţională Step by Step. 

Personal didactic auxiliar: 3  norme pentru personal 

didactic  auxiliar, respectiv 1 secretar, 1 contabil şi 1 

administrator de patrimoniu. 

 Personal nedidactic: 5  norme de personal nedidactic şi 

1 normă muncitor calificat/ bucătar. 

Personal  sanitar:activitatea sanitara este asigurată de un 

medic şcolar şi   asistenta unităţii. 

Resurse materiale ale unităţii 

Clădirile Grădiniţei cu program prelungit nr.11  au fost 

construite în 1972 cu destinaţia grădiniţă,  sunt racordate 

la gaz metan, apă - canal şi electricitate. Ambele cădiri 

sunt independente din punct de vedere termic, deoarece 

sunt montate centrale termice. Există 8 săli de clasă, 2 

săli de jocuri, 4 cabinete, bloc alimentar şi dependinţe.  

Clasele sunt amenajate corespunzător cerinţelor cu 

mobilier din lemn masiv, nou modular. La parterul 

clădirii principale există amenajat Centrul de resurse 

pentru învăţământul preşcolar care deserveşte toate 

cadrele didactice din învăţământul preşcolar din judeţul 

Brăila.  

Dotarea sălilor de grupă este cu mobilier specific 

alternativei, mijloace audio-video pentru fiecare grupă în 

parte, materiale şi mijloace didactice pentru centrele de  

activitate din step (Alfabetizare, Ştiinţă, Matematică - 

Jocuri manipulative, Artă, Joc de rol, Joc de construcţii, 

Nisip şi apă), măsuţe şi scăunele . 

HOLUL de intrare în grădiniţă amenajat cu Oferta 

educaţională şi Diplome ale preşcolarilor 

 Cabinetul  directorului, dotat cu mobilier  specific, 

calculator racordat la internet  

Sectorul I: Centrul de resurse pentru învăţământul 

preşcolar 

 Sala nr. 1: sală de curs pentru cadrele didactice 

dotată cu mobilier specific (mese şi scaune), Kit 

videoproiector şi tablă interactivă, laptop conectat la 

internet 

 Sala nr. 2: Expoziţie cu materiale didactice realizate 

de educatoarele din municipiul şi judeţul Brăila ca 

exemple de bune practici pentru colege Există Kitul 

alcătuit din videoproiector şi tablă interactivă câştigate 

de Grădiniţa nr 11 la concursul de proiecte ecologice 
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organizat de ECOTIC.  

 Hol - unde sunt expuse panouri cu fotografii din 

proiecte educaţionale şi vitrine cu obiecte realizate de 

cadrele didactice în proiectul educaţional PEPG  

 Grup sanitar 

Sectorul II: 

 Sala nr. 3: sală de grupă pentru Grupa mijlocie 

”Ciuperciţele” cu predare în alternativa educaţională 

Step by Step cu  23 preşcolari și Sala nr. 4: Grupa 

mare „Fluturaşii” cu predare în alternativa 

educaţională Step by Step cu 21 preşcolari 

 Sala de grupă cu triplă funcţionalitate este amenajată pe 

7 centre de interes, dotată cu mobilier modular 

confecţionat din lemn natur şi pal melaminat, calculator 

racordat la reţeaua de internet, imprimantă, material 

didactic, canapea, covoare, pătuţuri montate pe perete. 

 Hol–dotat cu dulapuri- vestiar pentru preşcolarii 

celor 2 grupe, marcate cu simbolurile grupelor, aviziere 

pentru părinţi, panouri cu fotografii şi lucrări ale 

copiilor realizate în proiecte, avizier cu meniul zilei şi 

trusă de prim ajutor. 

 Oficiu-unde se porţionează mâncarea pentru 

preşcolarii grupelor cu program prelungit, dotat cu 

mobilier de bucătărie, veselă, chiuvetă inox  

 Grup sanitar dotat cu 4 chiuvete şi 4 toalete montate 

la nivelul de înălţime al preşcolarilor  

 Depozit de materiale didactice 

ETAJ: 

Sectorul III: 

 Sala nr. 5: sală de grupă pentru Grupa mică 

„Florile” cu predare în alternativa educaţională Step by 

Step cu 15 preşcolari și Sala nr. 6: sală de grupă pentru 

Grupa mare „Buburuzele” cu predare în alternativa 

educaţională Step by Step cu 19 preşcolari. Sala de 

grupă cu dublă funcţionalitate este amenajată pe 7 

centre de interes, dotată cu 4 mese ovale, o masă 

rotundă, scăunele şi rafturi confecţionate din lemn 

natur, specific alternativei educaţionale Step by Step, 

calculator racordat la reţeaua de internet, imprimantă, 

material didactic, canapea, covoare, căsuţa păpuşii. 

 Hol–dotat cu dulapuri- vestiar pentru preşcolarii 

celor 2 grupe, marcate cu simbolurile grupelor, aviziere 

pentru părinţi, panouri cu fotografii şi lucrări ale 

copiilor realizate în proiecte. 

 Camera pentru LAPTE-CORN-MĂR - unde se 

depozitează laptele, cornurile şi merele primite prin 

Programul „Lapte-corn” pentru preşcolarii grupelor cu 

program normal, dotată cu frigider şi raft  

 Grup sanitar dotat cu 4 chiuvete şi 4 toalete montate 

la nivelul de înălţime al preşcolarilor  

 Depozite de materiale didactice 

Sectorul IV: 

 Sala nr. 7: sală de jocuri  în suprafaţă de 72 mp, 

dotată cu jocuri, mingi, pietre, coşuri de baschet, popice 

, saltele de gimnastică, boxă etc 

 Sala nr. 6: sală de grupă pentru Grupa mare 
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„Albăstrelele” cu predare în alternativa educaţională 

Step by Step cu 19 preşcolari, sală de grupă cu dublă 

funcţionalitate este amenajată pe 7 centre de interes, 

dotată cu 4 mese ovale, o masă rotundă, scăunele şi 

rafturi confecţionate din lemn natur, specific alternativei 

educaţionale Step by Step, 2 calculatoare racordate la 

reţeaua de internet, imprimantă, material didactic, 

canapea, covoare, căsuţa păpuşii. 

 Hol–dotat cu dulapuri- vestiar pentru preşcolari, 

marcate cu simbolul grupei, aviziere pentru părinţi, 

panouri cu fotografii şi lucrări ale copiilor realizate în 

proiecte. 

 Grup sanitar dotat cu 4 chiuvete şi 4 toalete montate 

la nivelul de înălţime al preşcolarilor  

 Depozite de materiale didactice 

HOL 

 cabinete: secretariat şi contabilitate dotate cu 

mobilier  specific, imprimante şi calculatoare racordate 

la internet  

 canapea şi 2 fotolii pentru părinţi şi copii 

 Panouri expoziţionale cu fotografii şi lucrări plastice 

realizate de copii 

CORPUL B,  clădirea P+1din strada Aleea Cocorilor 

nr.14 A are o suprafaţă construită de 348 mp structurată 

în 2 sectoare educaţionale şi  Corp administrativ.  

Fiecare sector este alcătuit din 2 săli de grupă în 

suprafaţă de 72mp fiecare, pe hol sunt vestiare pentru 

preşcolari, un grup sanitar cu câte 4 chiuvete şi 4 toalete 

montate la nivelul de înălţime al preşcolarilor.  

Intrarea în clădire a preşcolarilor şi părinţilor se 

realizează pe uşa dinspre strada Aleea Cocorilor nr.1.  

PARTER: 

 Sala nr. 1: sală de grupă pentru Grupa mică 

”Fluturaşii” cu predare în alternativa educaţională Step 

by Step cu 21 preşcolari  

Sala de grupă cu triplă funcţionalitate este amenajată pe 

7 centre de interes, dotată cu 4 mese ovale, o masă 

rotundă, scăunele şi rafturi confecţionate din lemn natur, 

specific alternativei educaţionale Step by Step, 2 

calculatoare racordate la reţeaua de internet, imprimantă, 

material didactic, canapea, covoare, căsuţa păpuşii, 

pătuţuri montate pe perete. 

 Sala nr. 2:  sală de grupă pentru Grupa mică ”Piticii 

voinicii” cu predare în tradiţional cu 14 preşcolari .Sala 

de grupă cu triplă funcţionalitate este amenajată pe 7 

centre de interes, dotată cu mobilier modular 

confecţionat din lemn natur şi pal melaminat,  1 

calculator racordat la reţeaua de internet, imprimantă, 

material didactic, canapea, covoare, pătuţuri montate pe 

perete. 

 Cabinetul medical autorizat sanitar şi dotat cu 

mobilier adecvat, truse şi instrumentar medical  

 Hol–dotat cu dulapuri- vestiar pentru preşcolari, 

marcate cu simbolul grupei, aviziere pentru părinţi, 

panouri cu fotografii şi lucrări ale copiilor realizate în 

proiecte, Oferta educatoarei, Meniul zilei etc 
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 Grup sanitar dotat cu 4 chiuvete şi 4 toalete montate 

la nivelul de înălţime al preşcolarilor  

 Blocul alimentar alcătuit din bucătărie, depozit de 

alimente, grup sanitar  

ETAJ: 

 Sala nr. 3: sală de jocuri  în suprafaţă de 72 mp 

dotată cu jocuri, mingi, pietre,  popice, saltele de 

gimnastică, tunel etc 

  Sala nr. 4: sală de grupă pentru Grupa mică 

”Crizantemele” cu predare în tradiţional cu 19 

preşcolari.  

Sala de grupă cu triplă funcţionalitate este amenajată pe 

7 centre de interes, dotată cu mobilier modular 

confecţionat din lemn natur şi pal melaminat,  1 

calculator racordat la reţeaua de internet, imprimantă, 

material didactic, canapea, covoare, căsuţa păpuşii. 

 Izolator la etaj dotat cu pătuţ şi măsuţă  

 Cabinet administrator dotat cu mobilier specific, 

calculator racordat la reţeaua de internet, 

 Zona administrativă cu spălătorie, călcătorie, 

depozit de materiale de curăţenie, depozit de materiale 

didactice  

 Grup sanitar pentru preşcolari dotat cu 4 chiuvete şi 

4 toalete montate la nivelul de înălţime al preşcolarilor  

 grup sanitar pentru personalul unităţii  

Curtea grădiniţei, în suprafaţă de aproximativ 4000mp, 

a fost amenajată cu finanţare nerambursabilă prin 

Programul SPAŢII VERZI, componenta SPAŢII 

VERZI URBANE 2017, prin proiectul „Eco grădiniţa 

Brânduşa”. Finanţatori Fundaţia pentru parteneriat şi 

Mol România, cofinaţare din partea Asociaţiei ARIEL 

a părinţilor copiilor înscrişi la grădiniţă. 

Managementul resurselor financiare este asigurat prin 

bugetul local, conform costului standard pentru 

învățământul preșcolar ( detaliat pe articole, aliniate/ 

trimestre)  şi bugetul de stat la cheltuieli salariale. 

Bugetul local este rectificat pentru cheltuieli materiale 

prin HCLM 566/ 31.10.2019. 

De la bugetul de stat sunt finanțate cheltuielile de 

personal, ultima rectificare fiind înregistrată cu 

nr.11636/30.09.2019. 

Pentru anul 2020 a fost discutat proiectul de buget în CA 

din 10.09.2019, înregistrat cu nr.1422/24.09.2019. 

Conducerea grădiniței este preocupată pentru asigurarea 

unei baze materiale optime care să permită calitate şi 

eficienţă în procesul educaţional , prin implicarea 

autorităților locale și Comitetul reprezentativ al 

părinţilor. 

4. Are unitatea şcolară  reglementări şi proceduri 

adecvate pentru protecţia copilului? 

 Unitatea este prevăzută cu sistem video în corpul A și 

interfon; sistem de alarmare în caz de efracţie, fără 

monitorizare de către o firmă specializată. Corpul B este 

prevăzut cu sistem de alarmare în caz de efracţie, fără 

monitorizare de către o firmă specializată. Prin 

personalul propriu: educatoare de serviciu și personal de 
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îngrijire se asigură paza și protecția unității. 

Există în unitate următoarele proceduri legate de 

siguranţa  copiilor, a cadrelor didactice personalului 

auxiliar şi nedidactic: 

Procedură privind securitate și siguranța în muncă; 

Procedură privind accesul copiilor , cadrelor didactice, 

personalului auxiliar şi nedidactic în unitate. 

Procedură privind organizarea serviciilor medicale de 

urgență; 

Procedură privind organizarea și desfășurarea evacuării 

în caz de incendiu. 

Unitatea de învățămînt dispune de cabinet medical 

propriu . Serviciile medicale în grădiniță sunt asigurate 

de asistent medical cu program zilnic 6-14 și medic 

școlar Joi  7-10  care asigură: vizare meniurile, fișe de 

bilanț, măsurători copii, consultații, educație sanitară, 

anchete alimentare semestriale, etc. Prin asistenta 

medicală sunt monitorizate permanent respectarea 

normelor de igienă în sălile de clasă, bloc alimentar și 

toate sectoarele de activitate. Triajul epidemiologic este 

efectuat zilnic, fiind înregistrați și monitorizași copiii cu 

probleme grave de sănătate ( registrul de tratamente, 

registrul de boli cronice) 

Există Proiecte şi Programe educaţionale derulate în 

parteneriat cu diferite instituţii specializate în asigurarea 

sănătăţii preşcolarilor, activităţi de informare a părinţilor 

despre derularea unor campanii privind asigurarea 

sănătăţii copiilor, programe educaţionale iniţiate de 

educatoare pentru desfăşurarea unor activităţi privind 

creşterea şi dezvoltarea psiho-motrică şi intelectuală a 

copiilor, teme de educație sanitară în colaborare cu 

asistenta medicală. 

A fost încheiat Protocol de colaborare cu Poliția de 

proximitate privind asigurarea protecției unității școlare 

și Plan local comun de acțiune. 

5. Are unitatea şcolară reglementări şi proceduri 

adecvate pentru protecţia muncii? 

Procedurile de gestionare a protecţiei muncii şi a 

situaţiilor de urgenţă  sunt atribuite administratorului 

unităţii care întocmeşte tematica necesară , face 

instructajul personalului didactic  şi didactic auxiliar/ 

nedidactic, verifică instinctoarele, conform cerinţelor 

ISU ,are în vedere perioada de valabilitate a 

echipamentelor termice. La dosar există : Plan 

operațional al Comisiei PSI, planificarea anuală a 

exercițiilor practice de simulare privind modul de 

comportare în situații de urgență, fișa obiectivului, 

procese-verbale de instruire a personalului unității,etc. 

Clădirile Grădiniței nr 11 sunt autorizate PSI, din 

punctul de vedere al Comisariatului pentru Combaterea 

Situațiilor de Urgență Dunărea Brăila. Unitatea este  

autorizată sanitar de către Poliția Sanitară pentru 8 grupe 

în cele două corpuri de clădire iar cantina Grădiniţei cu 

program prelungit nr.11 deține Autorizație de 

funcționare emisă de Direcția Sanitar Veterinară și  

Autorizație de la Protecția Muncii; cabinetul medical 

este autorizat. 
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Personalul grădiniţei cunoaşte măsurile care se iau în caz 

de situaţii de  urgenţă, fiind elaborate proceduri 

operaţionale: Proceduri  de gestionare a situaţiei de 

urgenţă  în caz de calamităţi naturale(cutremur, incendiu, 

inundaţii) ;Procedură privind activitatea comisiei de 

sănătate şi securitate în muncă; Procedură privind 

acordarea primului ajutor, pe baza cărora se sigură 

gestionarea situaţiilor de urgenţă în cadrul grădiniţei.  

Personalul unităţii este instruit periodic,conform  fişelor 

de instruire semnate de către aceştia, cunoscând normele 

de protecţie a muncii. 

În grădiniță sunt afişate regulamentele şi normele de 

protecţia muncii. Există hidranți funcționali, 

stingătoarele, lămpile EXIT, s-au montat sonerii pentru 

alarmare în caz de incendiu, se realizează  periodic  

exerciții de evacuare în caz de incendiu și de cutremur, 

au fost realizate activități educative cu preșcolarii în 

parteneriat cu ISU Brăila. 

6. Respectarea legislaţiei în vigoare privind 

completarea şi gestionarea documentelor de evidenţă 

şcolară şi a actelor de studii. 

Este respectată legislaţia în vigoare privind  completarea, 

gestionarea şi arhivarea documentelor de evidenţă 

şcolară  şi registrelor pentru înscrierea copiilor în 

grădiniță.  

Condica de prezenţă zilnică din anul şcolar 2019-2020 

este corect şi integral completată. 

Există registru de evidenţă pentru deciziile emise de 

conducerea grădiniței, corect completat. 

Documentele şcolare (condica de evidență a activității 

didactice din educație timpurie, catalogul grupei) erau 

completate la zi la toate educatoarele.  
În Registrul unic de control sunt înregistrate controale 

efecuate, ultimul fiind Controlul tematic I.S.U. din 

30.10.2019. 

Toate registrele și documentele școlare sunt înregistrate 

în Registrul intrări- ieșiri al grădiniței. 

2. Modul de aplicare a 

curriculumului naţional, 

dezvoltarea şi aplicarea 

curriculumului la decizia 

şcolii/în dezvoltare locală 

şi calitatea activităţilor 

extracurriculare 

realizate de personalul 

didactic şi unele 

categorii de personal 

didactic auxiliar. 

Calificativul acordat: 

Bine  

 

Sursele de informare consultate:  

a) documentele curriculare ale cadrelor didactice;  

b) planul managerial al unității de învățământ;  

c) planificările și proiectele didactice;  

d) dosarul  Comisiei metodice;  

e) strategiile de evaluare;  

f)documente referitoare la activitățile extracurriculare;  

g) portofoliile individuale ale preşcolarilor.  

1.Este curriculumul unităţii de învăţământ în 

concordanță cu cel naţional? 

Demersul educativ desfășurat în grădiniță are la bază 

Curriculumul pentru educație timpurie aprobat prin 

OMEN 4694/2.08.2019. Activitățile didactice sunt de tip 

integrat, conform cu rigorilor  curriculumului național, 

fiind abordate în mod echilibrat categoriile de activități: 

activități didactice liber – alese, activități de dezvoltare 

personală, activități pe domenii experiențiale.  

Activitățile de învățare susținute au un caracter 

planificat, organizat și sunt mijlocite de către cadrul 

Diversificarea 

mijloacelor de 

realizare a activităților 

didactice, acordarea 

unei atenții sporite 

mijloacelor și 

tehnicilor de 

stimulare/ 

dezvoltare/exprimare 

a creativității copiilor 

preșcolari. 

Termen: 

permanentDemersul 

educativ să aibă ca 

ţintă încurajarea 

iniţiativei copilului şi 

a luării deciziei, 

învăţarea prin 

experiment şi 
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didactic. Planificarea activităților de învățare are în 

vedere aplicarea planului cadru din Curriculum pentru 

educație timpurie. Se observă o colaborare reală între 

partenerii educaționali (cadre didactice  - părinți – 

comunitatea locală) având ca scop comun atingerea 

finalităților educației. 

Procesul instructiv – educativ este desfășurat prin 

activități didactice organizate la nivel de grup extins sau 

grup restrâns (cu întreaga grupă de copii sau pe grupe 

mici). 

Este urmărită o integrare tematică a conţinuturilor 

învăţării prin planificarea proiectelor tematice, fiind 

respectate specificul vârstei copiilor şi nevoile lor de 

învăţare. 

Intenţia didactică este concentrată pe cele cinci domenii 

de dezvoltare: dezvoltarea socio- emoţională, 

dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea limbajului şi a 

comunicării, capacităţi şi atitudini în învăţare, 

dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală și pe 

dimensiunile dezvoltării care se subscriu acestor domenii 

de dezvoltare, conform curriculumului național. 

Comisia metodică constituită prin decizia directorului nr. 

75/7.09.2019 a elaborat Planul managerial nr. 

1450/1.10.2019 și Graficul tematicii activităților nr. 

1451/1.10.2019 validate în Consiliul de Administrație 

din data de 1.10.2019. De asemenea, este elaborată 

Procedura Operațională privind funcționarea comisiei 

metodice PO 10. Sunt derulate activități metodice 

materializate prin prezentări de materiale informative, 

literatură de specialitate și activități demonstrative care 

au ca scop primordial aplicarea curriculumului național 

și îmbunătățirea calității actului didactic susținut.  

În ceea ce privește spațiul educațional, la Grădinița cu 

program prelungit nr.11, acesta respectă condițiile 

sanitare și de siguranță. Spațiile din sălile de grupă sunt 

organizate pe centre de activitate funcționale, estetica 

respectă particularitățile de vârstă a copiilor, 

reprezentând o sursă de învățare pentru aceștia. 

  2.Este planificarea curriculumului bine structurată 

şi eficace? 

Sunt realizate planificările anuale și calendaristice. În 

cadru Comisiei metodice este stabilită  planificarea 

anuală a  proiectelor tematice pe nivel de vârstă. 

Detalierea proiectelor tematice pe subteme se realizează 

la nivelul fiecărei grupe de copii, avându-se în vedere 

nivelul de dezvoltare a acestora, experiențele anterioare 

și interesele lor. 

Se remarcă o abordare relativ neechilibrată a celor șapte 

teme anuale sugerate de curriculumul național, tema 

anuală ”Când, cum și de ce se întâmplă?” având o 

frecvență crescută în raport cu celelalte. 

Proiectarea calendaristică este realizată pe subteme de 

proiect, proiecte săptămânale sau proiecte de o zi, 

activităţile de învăţare sunt structurate pe categorii de 

activităţi (activităţi de dezvoltare personală, activităţi pe 

domenii experienţiale, activităţi didactice liber – alese) şi 

sunt distribuite pe parcursul zilei, respectându-se, în 

explorare. 

Termen: permanent 

În planificarea anuală 

se va avea în vedere o 

abordare echilibrată a 

temelor anuale. 

Termen: permanent 
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general, curba de efort. 

Mijloacele de realizare selectate vizează cu precădere 

acumularea de cunoștințe, aplicarea lor în contexte noi, 

dezvoltarea/exersarea de deprinderi. O pondere nu la fel 

de mare o au mijloacele de realizare care vizează 

exersarea/ dezvoltarea creativității, în toate formele ei 

(de limbaj, artistico-plastică, exprimare artistică prin 

mișcare, etc). 

3. Sunt testele și evaluările în concordantă cu 

curriculumul instituției de educație și sunt ele folosite 

pentru a înlesni planificarea curriculumului? 

Evaluarea inițială a copiilor preșcolari se realizează în 

concordanță cu reglementările curriculumului național și 

recomandările din Scrisoarea metodică pentru anul 

școlar 2019 – 2020 nr. 38407/1.10.2019 emisă de 

Ministerul Educației Naționale – Direcția Generală 

Educație Timpurie, Învățământ Primar și  Gimnazial.  

La nivelul fiecărei grupe există portofoliile de evaluare 

individuală iar progresul copiilor este consemnat în 

fișele de înregistrate a progresului individual. 

Evaluarea continuă se realizează atât pe parcursul 

activităților curente cât și prin planificarea unor proiecte 

saptămânale care reiau tematica abordată în săptămânile 

precedente. 

De asemenea, se observă o concentrare a evaluării 

cumulative pe domeniul cognitiv, fiind, cu precădere 

măsurate cunoștințele copiilor și mai puțin achizițiile la 

nivelul celorlalte domenii de dezvoltare. 

4. Are unitatea de învățământ o ofertă de activități, 

proiecte sau programe extracurriculare adecvată 

nevoilor propriilor elevi? 

Comisia pentru curriculum este constituită conform 

deciziei nr. 43/7.09.2019, fiind elaborat Planul 

managerial al Comisiei pentru curriculum nr. 

827/5.09.2019, aprobat în CA din 1.10.2019. 

Activitățile opționale sunt aprobate de către Consiliul de 

Administrație și sunt derulate la fiecare grupă de 

preșcolari.  

Activități opționale sunt susținute de cadrele didactice. 

Selecția opționalelor s-a realizat prin exprimarea alegerii 

părinților.  

Comisia pentru programe și proiecte educative are Plan 

managerial aprobat în Consiliul de Administrație din 

data de 1.10.2019. Sunt stabilite parteneriate 

educaționale cu diferite instituții și reprezentanți ai 

comunității locale: Poliția locală, Teatrul de copii 

”Cărăbuș”, Biblioteca Județeană  ”P. Istratti”, biserica, 

etc. 

La nivelul instituției de învățământ sunt derulate proiecte 

educaționale avizate de inspectoratul școlar în cadrul 

cărora sunt derulate activități cu caracter educativ, 

benefice pentru copii.  

3. Activitatea personalului 

didactic (proiectare, 

predare-învăţare, 

evaluare, 

Sursele de informare consultate:  

a) documente: strategii și planuri, planificări, proiecte 

ale unităților de învățare, instrumente specifice de 

proiectare și evaluare din portofoliul cadrelor didactice, 

Demersul educativ să 

se axeze, în egală 

măsură, pe toate 

domeniile de 
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reglare/remediere, 

diferenţiere a 

demersului educaţional) 

Calificativul acordat: 

BINE 

proceduri specifice de reglare/remediere/dezvoltare a 

demersului didactic, tipologia auxiliarelor  

curriculare originale create de profesori, dovezi ale 

progresului făcut de preșcolari  

b) discuţii cu directorul, colegele, părinţii; 

c)observarea lecției; 

d)portofoliile educaționale ale preșcolarilor. 

1. Este corespunzător proiectul unităţii de învăţare 

elaborat de cadrele didactice? 

Proiectarea anuală respectă rigorile Curriculumului 

pentru învățământul educație timpurie, fiind organizată 

pe proiecte tematice cu o durată maximă de șapte 

săptămâni, cu subteme săptămânale, sau pe proiecte de o 

zi. 

Activitățile de învățare propuse au ca nuclee tematice, în 

general, realitatea înconjurătoare a preșcolarilor precum 

și teme raportate la specificul vârstei. 

Abordarea actului didactic este predominant integrată 

mai ales din perspectiva temei, realizându-se și integrare 

de conținut. 

Proiectarea didactică este structurată pe două 

componente: stabilirea conținuturilor învățării raportate 

dimensiunile dezvoltării și comportamentele selectate 

din Curriculum pentru educație timpurie, obiectivele 

operaționale stabilite corelate cu domeniile experiențiale 

abordate, categoriile de activități și strategia didactică ce 

include metodele și procedeele stabilite, materialele 

didactice selectate și formele de organizare. 

A doua componentă vizează derularea demersului 

educativ cu reperele metodologice privind respectarea 

evenimentelor didactice. 

2. Sunt testele şi evaluările în concordantă cu 

curriculumul instituţiei de educaţie şi sunt ele folosite 

pentru a înlesni planificarea curriculumului? 

Evaluarea iniţială urmăreşte o planificare tematică, pe 

proiecte de o zi sau pe proiecte săptămânale fiind incluse 

toate categoriile de activități: activități pe domenii 

experiențiale, activități didactice liber – alese, activități 

de dezvoltare personală.  

Cadrele didactice elaborează instrumente de evaluare, 

mijloacele de realizare sunt în acord cu nivelul de vârstă 

şi de dezvoltare a copiilor. 

Înregistrarea datelor evaluării iniţiale se realizează în 

fişa de evaluare individuală propusă de M.E.N. care, 

alături de fişele de lucru, rezultatele copiilor, lucrări ale 

acestora, formează portofoliul individual de evaluare. 

Ca metodă de evaluare longitudinală este folosită 

metoda portofoliului individual. 

Se remarcă o tendință de concentrare a demersului de 

evaluare pe cogniție în detrimentul celorlalte procese 

psihice: memorie, imaginație, creativitate, precum și 

abilități sociale și deprinderi. 

3. Folosesc cadrele didactice strategii didactice 

corespunzătoare? 

În proiectare, metodele de învăţare folosite de cadrele 

didactice fac parte atât din registrul tradiţional cât şi cel 

modern, fiind folosite metode activ – participative.  

dezvoltare a copiilor 

preșcolari. Stimularea 

creativității, 

manifestării și 

verbalizării libere, a 

inițiativei copiilor 

preșcolari să 

reprezinte o 

preocupare constantă 

a personalului 

didactic. 

Termen: permanent 

Procesul evaluativ să 

abordeze, în egală 

măsură, toate cele 

cinci domenii de 

dezvoltare 

Termen: permanent. 

Identificarea nevoilor 

de formare şi alegerea 

cursurilor care 

contribuie la 

dezvoltarea 

profesională a 

cadrelor didactice. 

Termen: permanent 

Comisia metodică va 

urmări impactul 

competenţelor 

dobândite la cursurile 

de formare în 

activitatea didactică. 

Termen: permanent 
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Se remarcă o bună pregătire profesională, creativitate în 

conceperea proiectărilor şi în desfăşurarea activităţilor. 

Copiii au participat cu plăcere la activităţi fiind motivaţi 

atât de conţinuturile propuse cât şi de materialul didactic 

ales, estetic şi funcţional. 

4.Folosesc cadrele didactice resursele în mod 

corespunzător?  

Personalul didactic foloseşte eficient resursele materiale 

existente dovedind creativitate, flexibilitate, rigurozitate 

în desfăşurarea activităţilor din grădiniţă. 

Temele proiectelor au pus în valoare cunoştinţele 

acumulate de copii şi modul cum sunt aplicate în diferite 

momente ale zilei. 

Cadrele didactice dau dovadă de creativitate şi 

flexibilitate în conducerea şi desfăşurarea activităţilor 

din grădiniţă. Realizează şi selectează materiale 

didactice potrivite cu tema şi sarcina didactică propusă 

copiilor. 

Grădiniţa este prietenoasă, oferă o atmosferă apropiată 

copiilor. Întreaga activitate are în centrul preocupărilor 

interesele şi nevoile copiilor 

4. Nivelul performanţelor 

realizate de elevi în 

învăţare, raportat la 

standardele educaţionale 

naţionale (curriculare şi 

de evaluare) 

Calificativul acordat: 

BINE 

Sursele de informare consultate:  

a) rezultatele copiilor la concursuri de specialitate;  

b) fişele de înregistrare a progresului individual;  

c) discuții cu preşcolarii;  

d) portofoliile individuale;  

e) date colectate prin observarea lecțiilor; 

f)discuţii cu cadrele didactice.  

1. Cât de mult se apropie performanțele copiilor de 

standardele educaționale corespunzătoare pentru 

vârsta lor la disciplinele curriculare?  

Evaluarea progresului copiilor se realizează conform 

Reperelor Fundamentale de Învăţare şi Dezvoltare a 

Copiilor, document de referinţă în activitatea didactică, 

segmentul preşcolar. 

Din observaţiile directe realizate în fiecare grupă de 

preşcolari, corelat cu discuţiile purtate pe grupuri mici, 

cu copiii preşcolari s-a putut constata o dezvoltare 

armonioasă a copiilor, încurajarea exprimării propriilor 

idei şi opinii, manifestarea liberă  a lor în spaţiul 

grădiniţei, fapt ce reflectă sentimentul de siguranţă pe 

care grădiniţa îl dezvoltă copiilor. 

Evaluarea progresului realizat de copiii preşcolari din 

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 11 Brăila, și urmărirea 

progresului copiilor  presupune determinarea 

posibilităţilor tranziţiei copilului de la mediul foarte 

cunoscut al familiei la mediul unde se realizează 

educaţia formală, în grădiniţă. Această evaluare se 

realizează predictiv, formativ şi sumativ şi doreşte să 

identifice nivelul de formare a conduitelor sociale, 

afective, cognitive, verbale şi motrice ale preşcolarilor 

atât la debutul preşcolarităţii cât şi la finalizarea acestui 

ciclu de învăţământ care pregăteşte achiziţiile 

fundamentale din şcolaritatea mică. În acest sens, fiecare 

cadru didactic completează caietul de observații pentru 

progresul preșcolarului, după modelele agreate, și 

Adecvarea strategiilor 

didactice la nevoile 

preşcolarilor. 

Termen: permanent 

 

Acomodarea copiilor 

preşcolari cu mediul 

şcolar prin 

desfăşurarea unor 

activităţi în mediul 

şcolii. 

Termen: permanent 
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informează părinții pe parcursului anului școlar. 

Preșcolarii sunt stimulați să participe la activități 

educative curriculare și extracurriculare, desfășurate atât 

în cadrul unității cât și în afara acesteia, pe grupe sau la 

nivelul grădiniței, conform graficului de activități stabilit 

la începutul anului școlar. Activitățile extracurriculare 

din domeniile: educație pentru sanatate:”Sunt curat si 

sanatos”, educatie artistico-plastica:”Lumea culorilor in 

lumea copiilor, educație rutieră:”Micii pietoni prudenti 

se feresc de accident”,” Invatam sa circulam”,educatie 

sportiva:”Clubul jucausilor” educație ecologică:”Natura 

prietena mea”, educarea limbajului:” In lumea 

povestilor” educație religioasă, educație pentru PSI se 

desfășoară în parteneriat cu diverse instituții publice, la 

mare parte dintre acestea participând și părinții. 

Unitatea școlară are încheiate parteneriate educaționale 

cu Biblioteca Județeană Brăila, I.P.J. Brăila, Teatrul de 

Păpuși ”Cărăbuș” Brăila, Ludoteca-lectura cu 

participarea copiilor insotiti de parinti. Preşcolarii sunt 

stimulaţi să participe la diferite concursuri şi activităţi 

educative organizate de institutie si in institutiile 

partenere. 

Din raportarea doamnei director în grădiniță sunt 

scolarizati și trei copii din Republica Moldova. 

5. Modul în care unitatea 

de învăţământ sprijină şi 

încurajează dezvoltarea 

personală a elevilor şi 

motivaţia acestora în 

învăţare (consiliere, 

orientare şcolară, 

asistenţă individualizată) 

respectând principiile 

educaţiei incluzive şi 

asigurarea egalităţii de 

şanse. 

Calificativul acordat: 

BINE 

Sursele de informare consultate: 

a) planurile operaţionale şi procedurile specifice unităţii 

de învăţământ;  

b) regulamentul de ordine interioară;  

c) documente ale comisiei de prevenire şi combatere a 

violenţei în mediul școlar de la nivelul unității de 

învățământ; 

d) discuții cu cadrele didactice şi copiii;  

e) activitățile care se desfășoară cu grupa în instituția de 

educație, care ar putea furniza indicii dacă aceasta le 

acordă preșcolarilor responsabilități și le dă ocazia să ia 

decizii;  

f) documente care să ateste parteneriatul grădiniţă – 

familie. 

 g) chestionarele aplicate părinţilor şi cadrelor didactice;  

h) portofoliul comisiei de activităţi educative, 

parteneriate educaţionale şi proiecte. 

ce contribuie la dezvoltarea personală a acestora. 

 1.  Există reglementări care ajută la menținerea 

ordinii în unitatea de învățământ, la conservarea 

patrimoniului acesteia și care le dau preşcolarilor 

sentimentul de deplină siguranță?  

Atmosfera din unitatea de învățământ este propice 

desfășurării activităților educaționale, atmosferă care îi 

ajută pe preșcolari să capete încredere în ei înșiși și în 

personal.  

Ca misiune Gradinita nr.11 Braila, își propune să ofere 

soluția pentru valorificarea potențialului fiecarui copil 

pentru creșterea și dezvoltarea benefică, sănătoasă și 

liber-creativă, prin valorizarea nevoii de joc care asigură 

achiziții importante în plan afectiv, cognitiv și 

comportamental. 

Orientarea copiilor cu 

talent către activităţi 

extraşcolare derulate 

de instituţii partenere 

(Palatul Copiilor). 

Termen: permanent 

 

Se recomandă ca 

doamnele educatoare 

să continue 

menţinerea unei relaţii 

permanente cu părinţii 

în vederea dezvoltării 

la copii a încrederii în 

forţele proprii şi a 

colaborării cu ceilalţi 

copii. 

Termen: permanent 
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La nivelul unitatii exista P.D.I. si Planul Operational, 

anexa nr.1600/15.10.2019,Regulamentul de Ordine 

Interioara aprobat cu 1592/14.10.2019.          

Unitatea de învăţământ are parteneriate cu Poliţia 

orașului Brăila, împreună cu care întreprinde  acţiuni 

pentru creşterea siguranţei în grădiniță. 

La nivelul unității există Comisia petru prevenirea și 

combaterea violenței. Planul operațional privind 

reducerea fenomenului violenței în mediul preșcolar 

cuprinde un tabel cu activități pentru prevenirea și 

combaterea violenței în grădiniță pe baza unei proceduri.  

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei are 

activităţi lunare, in urma carora se intocmeste un raport 

privind activitatea acesteia. 

Regulile grupei sunt afişate ȋn fiecare clasă. 

Relațiile dintre personal și preșcolari sunt bune; aceștia 

pot obține sprijin atunci când au nevoie.  

2.Prin politicile, strategia și planurile operaționale 

proprii, furnizează unitatea de învățământ 

consultanță preşcolarilor, le acordă posibilitatea de a 

lua decizii și îi sprijină atunci când își hotărăsc 

viitorul?  

Unitatea de învăţământ asigură condiţii preșcolarilor 

pentru a învăța cum să aleagă între mai multe opțiuni. 

Unitatea de învăţământ nu are cabinet de consiliere, însă 

la solicitare copiii beneficiaza de seviciile de asistenta 

psihopedagogică de la C.J.R.A.E. Braila, prin consilierul 

școlar Gheorghiu Paula. Intervenția logopedică este 

asigurată de d-na logoped Radianov Valerica, la 

cabinetul nr.5 aflat în cadrul Școlii Gimnaziale 

“Alexandru Ion Cuza”. La nivelul unității  

exista elevii cu CES, care lucrează dupa P.I.P.-urile 

individuale în funcție de particularități. 

3.Se preocupă unitatea de învățământ să îi ajute pe 

preşcolari să cultive acele valori și atitudini benefice 

pentru societate?  

Unitatea de învățământ formează și dezvoltă spiritul 

civic al preșcolarilor.  

Aceștia sunt ajutați să se ghideze după un cod etic care 

are în vedere propriile lor drepturi, precum și drepturile 

celorlalți. Instituția de educație îi învață pe preșcolari să 

se poarte civilizat, să se raporteze unul la celălalt ca 

membri egali ai comunității și să contribuie la binele 

celorlalți.  

4.Li se acordă  responsabilități?  

Unitatea de învățământ are politici, practici și structuri 

destinate să îi ajute pe preșcolari să își asume anumite 

responsabilități. 

De exemplu, preșcolarii mai mari îi ajută pe cei mai 

mici, asumându-și responsabilitatea pentru anumite 

aspecte din viața unității de învățământ. 

5.Are unitatea de învățământ un program de 

activități extracurriculare? Este acesta particularizat 

conform specificului instituției de educație, 

intereselor și nevoilor preşcolarilor?  

Comisia pentru programe și proiecte educaționale are un 

Plan managerial și un Plan operațional pentru anul școlar 
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2019 – 2020, iar planificările activităților 

extracurriculare pe semestrul I și II sunt activități care 

contribuie la dezvoltarea personală a preșcolarilor. 

Activitatea unității de învățământ se desfășoară astfel 

încât să îi ajute pe copii să își însușească ideile de 

corectitudine și respect, atât pentru învingători, cât și 

pentru învinși, atunci când ei sunt angrenați în diverse 

competiții (sport, concursuri). Calendarul activităţilor 

educative pentru anul şcolar 2019 - 2020 cuprinde 

activităţi în care sunt implicaţi un număr mare de 

preșcolari, activităţi care facilitează implicarea copiilor, 

ceea  contribuie la dezvoltarea personală a acestora. 
6. Relaţiile unităţii de 

învăţământ cu părinţii şi 

cu comunitatea locală. 

Calificativul acordat: 

BINE 

Sursele de informare consultate:  

a) planul managerial al unității de învățământ 

preuniversitar;  

b) parteneriatele cu părinţii, documentele cu privire la 

comitetele de părinţi;  

c) discuții cu părinții, inclusiv cu părinții care sunt 

membri ai consiliului de administrație al unității de 

învățământ;  

d) parteneriatele cu comunitatea locală;  

e) chestionarele aplicate părinţilor, şedinţa cu părinţii 

Grădiniţa cu program prelungit nr.11 „Brândușa” 

desfășoară o comunicare eficientă cu instituțiile și 

organizațiile din cadrul comunității locale (publice sau 

private, guvernamentale sau neguvernamentale): ISJ 

Brăila – Proiectul Educațional Regional ”Practici 

Educaționale Progresive în Grădiniță” (PEPG), Agenția 

Antidrog – nr. 1666/ 23.10.2019 – proiectul ”Cum să 

creștem sănătoși – ediția a III-a”, Biblioteca Județeană 

”Panait Istrati” – nr.2790/ 31.10.2019, Teatrul de păpuși, 

Poliția Municipiului Brăila – Plan comun de acțiuni nr. 

872/ 09.09.2019, Primăria Municipiului Brăila 

(amenajarea curții grădiniței, spațiu de joacă, plantarea 

pomilor, amenajarea spațiilor vezi), alte instituții de 

învățământ din oraș (Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”).  

Colaborarea cu diferite instituții pe plan local, județean, 

național, internațional prin derularea optimă a 

parteneriatelor se regăsește în ținta strategică nr.5 din 

P.D.I. al instituției, înregistrat cu nr. 1600/ 15.10.2019. 

Unitatea de învățământ comunică zilnic cu părinții, 

implicându-i pe aceștia în managementul unității de 

învățământ, alegerea auxiliarelor didactice (conform 

P.O. 96.04), desemnarea reprezentanților în C.A. (2 

reprezentanți), C.E.A.C. (1 reprezentant), Comisia 

pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității (1 reprezentant), sunt semnate la 

începutul fiecărui an școlar contractele educaționale, 

părinții participă și sunt implicați în organizarea 

serbărilor, proiectelor, activităților outdoor și excursiilor 

tematice pe care le inițiază grădinița. Comunicarea este 

diversă (întâlniri zilnice cu părinții, ședințe săptămânale, 

informații la avizierul fiecărei grupe, feedback-ul 

părinților pe pagina de facebook, respectiv site-ul 

grădiniței). Preocuparea instituției în acest sens se 

Site-ul grădiniței să 

fie găzduit de o 

platformă on-line care 

să permită încărcarea 

și vizualizarea tuturor 

activităților și 

informațiilor de 

interes pentru părinți 

și comunitatea locală 

Termen:  

septembrie 2020 

 

 

Demersuri din partea 

conducerii unității de 

învățământ pentru 

încheierea de 

parteneriate de 

voluntariat pentru 

desfășurarea 

activităților 

extracurriculare 

apreciate de preșcolari 

și părinți (lecții de 

dans, lecții de limba 

engleză) 

Termen: permanent 
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reflectă în constituirea Comisiei responsabile cu 

imaginea instituției – Decizia nr. 67/ 07.09.2019 și 

desemnarea unui responsabil în munca cu părinții – 

Decizia nr. 72/07.09.2019 

Din chestionarele aplicate părinților (23 de respondenți) 

a reieșit faptul că aceștia apreciază calitatea serviciilor 

educaționale oferite de grădiniță, parteneriatul familie-

școală, consideră comunicarea grădiniță-părinte 

eficientă, grădinița oferă siguranță, are o bună dotare 

materială, cadre didactice bine pregătite, organizează 

multiple activități comune copii-părinți, în care părinții 

sunt activ implicați. 

Legăturile cu comunitatea locală sunt îmbunătățite prin 

parteneriate încheiate în fiecare an școlar. Reprezentanții 

instituțiilor locale sunt prezenți la întâlnirile cu părinții și 

la ședințele C.A. Consiliul de Administraţie al unităţii de 

învăţământ ia decizii în acord cu nevoile şi aspiraţiile 

beneficiarilor secundari şi terţiari ai educaţiei. 

Activitatea reprezentanţilor părinţilor şi ai autorităţilor 

locale în Consiliul de Administraţie este eficientă şi 

responsabilă. 

Grădinița participă la activitățile organizate  de 

comunitatea locală; educația preșcolarilor este 

completată prin activități extracurriculare   derulate cu 

părinții și cu instituțiile comunității locale, foarte 

apreciate de părinți: ”Festivalul florilor de toamnă”, 

”Festivalul dulciurilor”, ”Magia Crăciunului”, 

”Mărțișoare zâmbitoare”, ”Nepoți pentru bunici”, Ziua 

Grădiniței, ”Micii ecologiști”, ”Focul – prieten sau 

dușman?”, ”Să circulăm corect”, ”Ziua lecturii în aer 

liber – ediția a VII-a”. 

Prezența preșcolarilor la aceste activități, îi încurajează 

pe aceștia la respectarea mediului, promovarea educației 

pentru sănătate, a educației rutiere. 

Grădiniţa implică  părinţii în activitatea grădiniţei, îi 

încurajează să îşi aducă contribuţia la oferta curriculară. 

Astfel, opţiunile părinţilor au contribuit la stabilirea 

CDŞ: ”Natura, prietena mea” (educație ecologică), ”Sunt 

curat și sănătos” (educație pentru sănătate), ”Micii 

pietoni prudenți se feresc de accident”, ”Învățăm să 

circulăm” (educație rutieră). 

Proiectele educaţionale care se derulează în grădiniţă 

beneficiază de sprijinul părinţilor – proiectul ”Eco-

grădinița Brândușa” derulat cu sprijinul Asociației 

ARIEL a părinților copiilor (achiziționarea mobilierului 

pentru curte, echipament pentru grădină, consumabile 

pentru grupe, obiecte pentru centrele de interes din 

grădiniță etc.  

Părinţii au discuţii cu cadrele didactice în ceea ce 

priveşte evoluția copiilor, disciplina, modernizarea 

grădiniței, evaluarea inițială, proiectele de viitor. 

Activitățile preșcolarilor se reflectă în produsele expuse, 

panourile informative de la fiecare grupă, care pot fi 

vizualizate de părinți zilnic. 

Părinţii sunt organizaţi în comitete pe fiecare grupă de 

copii și pe unitate. Aceștia identifică resursele financiare 

necesare modernizării bazei materiale și derulării  
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CALIFICATIV FINAL: BINE 

activităţilor extracurriculare. Din discuțiile purtate și 

chestionarele aplicate rezultă faptul că părinții își doresc 

îmbunătățirea sistemului informatic, modernizarea și 

menținerea curții grădiniței (agent de pază), lecții de 

dans, de limba engleză, organizarea de excursii de o zi, 

mai multe jucării pentru copii și materiale didactice 

pentru cadrele didactice (grupele mici din Corpul B). 

7. Atitudinea elevilor faţă 

de educaţia pe care le-o 

furnizează unitatea de 

învăţământ. 

Calificativul acordat: 

BINE 

Sursele de informare consultate:  

a) statistici privind frecvența copiilor;  

b) rezultatele la concursuri;  

c) participarea elevilor la activitățile extracurriculare;  

d) discuții cu cadrele didactice, copiii, părinții și 

personalul instituțieide educație;  

e) observarea comportamentului copiilor în clasă, 

atitudinea lor față de învățare și relațiile dintre ei. 

1. Care este atitudinea elevilor faţă de învăţătură? 

Consemnarea prezenței la grădiniță se face în catalogul 

clasei care este document şcolar. Prezența la activități 

este ridicată. De asemenea, exista o fișă pentru 

aprecierea progresului individual al copilului înainte de 

intrarea în învățământul obligatoriu, care cuprinde 

domenii de dezvoltare cu indicatori comportamentali și 

nivelul îndeplinirii indicatorilor. 

Copiii participă cu plăcere la activitățile propuse de 

cadrele didactice, fac alegeri în spațiul grupei, aleg 

activități care îi interesează, inițiază jocuri, rezolvă 

sarcinile propuse, își sărbătoresc zilele de naștere 

împreună cu ceilalți copii alături de părinți. 

Preșcolarii participă la activitățile desfășurate în cadrul 

proiectelor educaționale derulate la nivel național, 

regional și județean, conform parteneriatelor 

educaționale încheiate cu unități de învățământ și alte 

instituții publice.  

2.Cum se comportă elevii? 
Copiii participă cu plăcere la toate activităţile din 

grădiniţă, stabilesc relaţii de colaborare în cadrul grupei 

cu colegii şi cu personalul unităţii, s-au adaptat la mediul 

oferit de aceasta şi manifestă o dezvoltare armonioasă pe 

cele trei paliere de dezvoltare: cognitiv, socio – 

emoțional și fizic.  împreună cu c 

3.Ce fel de etos are instituţia de educaţie şi cum 

contribuie elevii la păstrarea lui? 

Conducerea unității de învățământ, împreună cu tot 

personalul, mențin un etos pozitiv, de respect, toleranță, 

colaborare, cooperare, încredere în forțele proprii și 

valorizare a fiecărui elev după potențial.  

În centrul activităţii din grădiniţă se află copilul 

preşcolar; grădiniţa oferă o lume a jocului şi a învăţării, 

unde copiii sunt apreciați și respectaţi, unde drepturile le 

sunt promovate şi protejate fără nici un fel de 

discriminare, unde siguranţa şi bunăstarea lor sunt 

considerate primordiale.. 

Încurajarea 

participării unui 

număr cât mai mare 

de preșcolari la 

activităţi extraşcolare 

(în situaţia în care 

vârsta acestora 

permite acest lucru), 

la competiţii şi 

concursuri. 

Termen: permanent 

 

Se recomandă 

continuarea 

perfecționării cadrelor 

didactice. 

Termen: permanent 
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V.4.2 CONCLUZII PRIVIND SITUATIA ŞCOLARĂ PE DISCIPLINE 

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA LATINĂ 

 

I.OBIECTIVE GENERALE 

1. Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare la disciplinele limba și literatura română și limba latină. 

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

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

4. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, al fiecărei catedre, al fiecărui cadru 

didactic şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculumul local; 

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

baza metodelor alternative;  

6. Monitorizarea grupelor cu elevii capabili de performanţă; 

7. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculumului unităţii şcolare; 

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

standardelor curriculare de performanţă; 

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

10. Dobândirea de noi competenţe metodice şi sociale; 

11. Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente; 

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

13. Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare; 

 

II. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Total 

profsori 

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. 

240 137 4 50 38 183 16 39 2 10 

 

 LIMBA LATINĂ 

 

Total 

profesori cu 

specializare

a „limba 

latină” 

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. 

5 4 1 - - 5 - - - - 

 

III. ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 

III. 1. CONSFĂTUIRI JUDEŢENE 
Consfătuirea la disciplina limba și literatura română s-a desfăşurat în data de 23 septembrie 2019, la Colegiul 

Național „Ana Aslan”. Au fost transmise toate informaţiile primite prin e-mail de la reprezentanții MEC, privind: 

- structura anului şcolar; 

- rezultatele inspecției școlare; 

- planurile cadru valabile; 

- programele şcolare la disciplină şi pentru disciplinele opţionale; 

- manuale şcolare valabile; 

- bacalaureat - analiza examenului  din sesiunea iunie-iulie 2019, precizări pentru anul 2019 - 2020; 

- titularizare - analiza examenului  din sesiunea iunie-iulie 2019, precizări pentru anul 2019 - 2020; 

- definitivat - analiza examenului  din sesiunea iunie-iulie 2019, precizări pentru anul 2019 - 2020; 

- analiza concursurilor desfăşurate în anul şcolar 2018-2019; 

- precizări privind concursurile specifice pentru anul şcolar 2019-2020; 

- organizarea preliminară a concursurilor școlare pentru 2019-2020; 

- pregătirea cadrelor didactice - direcţii de pregătire, model de planificare calendaristică, model de proiectare a unei 

unităţi de învăţare; 
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- organizarea cercurilor pedagogice pe fiecare semestru şi planificarea activităţilor pentru primul semestru. 

 

III.2   CERCURI PEDAGOGICE 

1.LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - GIMNAZIU ȘI LICEU 

Data: 29 noiembrie 2019, ora 15, 

Locația:  Colegiul Național „Ana Aslan” 

Tema: Transformarea practicii de predare, folosind strategii de literație 

Invitat: Prof. dr. Liliana Romaniuc, Președinte al Asociației Române de Literație, profesor asociat în cadrul 

Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

Lansarea cărții Înțelegerea textelor și ariile curriculare, Mark W. Conley, traducere de Raluca Ungureanu, Dragoș 

Rusu, Liliana Romaniuc (coordonator)  

Coordonatori - liceu: Alina Șerbu, Colegiul Național „Ana Aslan” și Adriana Bogatu, Colegiul Național „Nicolae 

Bălcescu” 

  - gimnaziu: Daniela Stroe, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” și Iulia Georgescu, Școala Gimnazială „Anton 

Pann” 

2. BIBLIOTECARI ȘCOLARI ȘI PROFESORI DOCUMENTARIȘTI 

  Locația: Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” 

Data: 1 noiembrie 2019 

  Teme: 1. Contribuția bibliotecarului școlar la dezvoltarea gustului pentru lectură în era digitală 

            2. Biblioteca școlară, spațiu interactiv de comunicare și dezvoltare personală 

Responsabili: Toma Meluța, bibliotecar Casa Corpului Didactic Brăila, Bulgaru - Zlăvog Ana - Maria, Colegiul 

Național „Nicolae Bălcescu” 

III.3  INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

III. 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 

14 5 2 4 1 2 

 

 

Inspecții speciale Note acordate 

10 9 8 

Grad I 1 - - 

Grad II 2 - - 

 

 

Inspecții curente Calificative 

acordate 

FB B S NS 

Grad I 4 - - - 

Grad II 2 - - - 

 

 

LUCRĂRI GRADUL I 

SUSȚINUTE ONLINE 

NOTE ACORDATE 

7 
10 9-9,99 8-8,99 

7 - - 

 

Inspecții definitivat Note acordate 

10 9-9,99 8-8,99 

Definitivat 2 2 - 
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PROFESOR DOCUMENTARIST 

Nr 

crt 

Nr. inspecții Note/ calificative acordate 

10 

FB 

9 - 9.99 

B 

8-8.99 

S 

7-7.99 

NS 

1. 

 

Definitivat 

 
2 2 - - - 

 

III.3.2 Inspecţii de specialitate realizate în urma unor solicitări/petiții 

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
Nr 

crt Nr. cadre 

didactice 

inspectate 

 Note acordate 

Nr. inspecții FB B S NS 

1. 

 
2 3 1 1 1 - 

 

III.3.3 Inspecţii școlare generale 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea școlară Disciplina 

Nr. cadre didactice 

inspectate 

Calificative 

acordate 

FB B A S 

1. 

LICEUL TEORETIC  

„GEORGE VÂLSAN” FĂUREI 

Limba și literatura 

română 
4 4    

2. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

 „MIRCEA VODĂ” 

Limba și literatura 

română 3 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU TUDORAN” Limba și literatura 

română 
2 2    

 

IV. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE - REZULTATE LA NIVEL JUDEȚEAN 

 

Nr. 

Crt. 
CLASA 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

UNITATEA 

ȘCOLARĂ 

PROFESOR 

COORDONATOR 

PREMIUL 

OBȚINUT 

 

OLIMPIADA 

1.  IX TELEOACĂ  

D. G. 

 CRINA - MARIA 

Colegiul Naţional 

 "Gh. Munteanu 

Murgoci" 

VIOLETA 

GHEORGHIȚĂ 

PREMIUL I OLIMPIADA 

NAŢIONALĂ  

„LECTURA CA 

ABILITATE DE 

VIAȚĂ” 

2.  IX STOIAN  R. 

LAURA 

Colegiul Naţional 

 "Gh. Munteanu 

Murgoci" 

VIOLETA 

GHEORGHIȚĂ 

PREMIUL 

al II-lea 

OLIMPIADA 

NAŢIONALĂ  

„LECTURA CA 

ABILITATE DE 

VIAȚĂ” 

3.  IX POPA N. SABINA 

MIRUNA 

Colegiul Naţional 

 "Gh. Munteanu 

Murgoci" 

VIOLETA 

GHEORGHIȚĂ 

PREMIUL 

al III-lea 

OLIMPIADA 

NAŢIONALĂ  

„LECTURA CA 

ABILITATE DE 

VIAȚĂ” 

4.  VII DOBRINCU 

LARISA - ALICE 

Școala Gimnazială 

Chiscani 

DANIELA 

CARANFIL 

PREMIUL I OLIMPIADA 

NAȚIONALĂ DE 

LIMBI CLASICE, 

LIMBA LATINĂ 

5.  VII DRĂGHICI 

ANDREI 

Școala Gimnazială 

Chiscani 

DANIELA 

CARANFIL 

PREMIUL 

al II-lea 

OLIMPIADA 

NAȚIONALĂ DE 

LIMBI CLASICE, 

LIMBA LATINĂ 
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6.  VII AXENTE  

DIANA - IOANA 

Colegiul Naţional 

 "Gh. Munteanu 

Murgoci" 

DANIELA 

DRĂGHICI 

PREMIUL 

al III-lea 

OLIMPIADA 

NAȚIONALĂ DE 

LIMBI CLASICE, 

LIMBA LATINĂ 

7.  VIII CIOCAN 

ANAMARIA 

RUXANDRA 

Liceul Cu Program 

Sportiv 

GHEORGHIȘOR 

CAMELIA 

PREMIUL I OLIMPIADA 

NAȚIONALĂ DE 

LIMBI CLASICE, 

LIMBA LATINĂ 

8.  IX IANCU 

 DIANA - 

FLORINA 

Liceul Teoretic 

„Nicolae Iorga” 

DRĂGHICI 

DANIELA 

PREMIUL I OLIMPIADA 

NAȚIONALĂ DE 

LIMBI CLASICE, 

LIMBA LATINĂ 

9.  IX TUDOR  

ANDREI - 

GEORGE 

Liceul Teoretic 

„Nicolae Iorga” 

DRĂGHICI 

DANIELA 

PREMIUL 

al II-lea 

OLIMPIADA 

NAȚIONALĂ DE 

LIMBI CLASICE, 

LIMBA LATINĂ 

10.  X GHEORGHIȘOR 

MARIA - IULIA 

Colegiul Naţional 

 "Gh. Munteanu 

Murgoci" 

DRĂGHICI 

DANIELA 

PREMIUL I OLIMPIADA 

NAȚIONALĂ DE 

LIMBI CLASICE, 

LIMBA LATINĂ 

11. Secțiunea A CONSTANTIN 

DAVID 

Colegiul Național 

„Nicolae Bălcescu” 

BUDAN CAMELIA PREMIUL I OLIMPIADA DE 

LINGVISTICĂ 
„SOLOMON 

MARCUS” 

 Secțiunea A DURA G.D. 

MARIA 

ADRIANA 

Colegiul Naţional 

 "Gh. Munteanu 

Murgoci" 

GHEORGHIȚĂ 

VIOLETA 

PREMIUL 

al II-lea 

OLIMPIADA DE 

LINGVISTICĂ 
„SOLOMON 

MARCUS” 

 Secțiunea A MIHALCEA ST. 

ANISIA ILINCA 

Scoala Gimnazială  

„ Ion Creangă” 

CUZMIN 

CĂTĂLINA 

PREMIUL 

al II-lea 

OLIMPIADA DE 

LINGVISTICĂ 
„SOLOMON 

MARCUS” 

 Secțiunea A ALEXANDROU 

ANDREAS 

Scoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu”  

MANEA ELVIRA PREMIUL 

al III-lea 

OLIMPIADA DE 

LINGVISTICĂ 
„SOLOMON 

MARCUS” 

 Secțiunea B DOBROTA M 

CATALIN 

Scoala Gimnazială  

„ Ion Creangă 

VLAD CARMEN 

VALENTINA 

PREMIUL I OLIMPIADA DE 

LINGVISTICĂ 
„SOLOMON 

MARCUS” 

 Secțiunea B MADADI DARIA Colegiul Național 

„Nicolae Bălcescu” 

BUDAN CAMELIA  PREMIUL 

al II-lea 

OLIMPIADA DE 

LINGVISTICĂ 
„SOLOMON 

MARCUS” 

 Secțiunea B BIANU EVA 

IOANA 

Liceul  Pedagogic. 

„D. P. Perpessicius” 

TUDOR ADRIANA PREMIUL 

al III-lea 

OLIMPIADA DE 

LINGVISTICĂ 
„SOLOMON 

MARCUS” 

 Secțiunea P CÂMPEAN C.I. 

ANDREEA 

OCTAVIA 

Colegiul Naţional 

 "Gh. Munteanu 

Murgoci" 

ANA COMAN PREMIUL I OLIMPIADA DE 

LINGVISTICĂ 
„SOLOMON 

MARCUS” 

 Secțiunea P MOGODEANU E. 

CLAUDIU 

Colegiul Naţional 

 "Gh. Munteanu 

Murgoci" 

ANA COMAN PREMIUL 

al II-lea 

OLIMPIADA DE 

LINGVISTICĂ 
„SOLOMON 

MARCUS” 

 Secțiunea P PLOPEANU 

TEODORA-ANCA 

Colegiul Național 

„Nicolae Bălcescu” 

ADRIANA 

BOGATU 

PREMIUL 

al III-lea 

OLIMPIADA DE 

LINGVISTICĂ 
„SOLOMON 

MARCUS” 

 V PAVEL I. Scoala Gimnaziala BUZATU AURICA PREMIUL I OLIMPIADA 
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MIRUNA 

 

Salcia Tudor 

 

„UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 V CIOCAN F. 

ALEXANDRA-

NICOLETA 

 

Școala Gimnazială 

Movila Miresii 

 

BREZUICĂ 

MIRELA 

PREMIUL 

al II-lea 

OLIMPIADA 

„UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 V DRAGHICI M. 

GEORGIANA- 

PETRONELA 

 

Scoala Gimnaziala 

Stancuta, 

Structura Cuza 

Voda 

PRIOTEASA 

NICOLETA 

PREMIUL 

al III-lea 

OLIMPIADA 

„UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 VI CREȚU N DIANA 

 

Școala Gimnazială 

Roșiori 

 

ISTRATE 

IULIANA 

ROXANA 

PREMIUL I OLIMPIADA 

„UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 VI BUZEA AMALIA 

 

Școala Gimnazială 

Viziru 

 

OANCEA 

MIHAELA 

CORINA 

PREMIUL 

al II-lea 

OLIMPIADA 

„UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 VI MOLDOVEANU 

T. ANDREEA 

 

Scoala Gimnaziala 

Galbenu 

 

JERCAN SILVIA PREMIUL 

al III-lea 

OLIMPIADA 

„UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 VII NECULA 

MIRUNA 

 

Scoala Gimnaziala 

Salcia Tudor 

 

BUZATU AURICA PREMIUL I OLIMPIADA 

„UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 VII ŞTEFAN R. 

ADELINA 

 

Şcoala Gimnazială 

Râmnicelu 

 

ISIM EUGENIA PREMIUL 

al II-lea 

OLIMPIADA 

„UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 VII BRONEA N. 

MIHAELA 

 

Școala Gimnazială 

"N. Grigore 

Marasanu" - 

Marasu 

CAIN PETRUTA PREMIUL 

al III-lea 

OLIMPIADA 

„UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 VII TĂTĂREANU I. 

ALEXANDRA 

 

Școala Gimnazială 

Movila Miresii 

 

BREZUICĂ 

MIRELA 

PREMIUL  

al III-lea 

OLIMPIADA 

„UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 VIII IONESCU G. 

MARIA 

 

Scoala Gimnaziala 

Dogu 

PLESCA RALUCA PREMIUL I OLIMPIADA 

„UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 VIII DRAGU ROSE-

MARY 

GEORGIANA 

 

Școala Gimnazială 

Romanu 

PANTAZESCU 

LUCIANA 

PREMIUL 

al II-lea 

OLIMPIADA 

„UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 VIII POPA S. MONICA 

NICOLETA 

Școala Gimnazială 

Movila Miresii 

CIURC INGRID PREMIUL 

al III-lea 

OLIMPIADA 

„UNIVERSUL 
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  CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 VIII TOADER S. 

ANDREI 

 

Scoala Gimnaziala 

Galbenu 

 

JERCAN SILVIA PREMIUL 

al III-lea 

OLIMPIADA 

„UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII 

PRIN 

LECTURĂ” 

 A1 LICEU 

XI 

POPOACĂ 

GEORGIAN 

CLAUDIU 

Colegiul Național  

„Gheorghe 

Munteanu Murgoci” 

MIRELA 

AVERIKOS 

PREMIUL I OLIMPIADA DE 

LIMBĂ 

NEOGREACĂ 

 A1 LICEU 

X 

ZAHARIA 

ANDREEA-

STEFANIA 

Liceul Teoretic 

„Nicolae Iorga” 

EIRINI STALIKA PREMIUL 

al II-lea 

OLIMPIADA DE 

LIMBĂ 

NEOGREACĂ 

 A1 

GIMNAZIU 

VII 

CARAVIA 

FLAVIUS-SPIROS 

Colegiul Național  

„Gheorghe 

Munteanu Murgoci” 

EIRINI STALIKA PREMIUL I OLIMPIADA DE 

LIMBĂ 

NEOGREACĂ 

 A 2 LICEU 

XI 

IOANIDES 

ANDREI 

NICOLAE 

Liceul Teoretic 

„Nicolae Iorga” 

EIRINI STALIKA PREMIUL I OLIMPIADA DE 

LIMBĂ 

NEOGREACĂ 

  ELEFTHERAKI 

DESPOINA   

Colegiul Național  

„Nicolae Bălcescu” 

EIRINI STALIKA PREMIUL I OLIMPIADA DE 

LIMBĂ 

NEOGREACĂ 

 

V. EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 

Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la disciplina limba și literatura română, la nivel judeţean, a fost 

organizată o simulare de către ISJ Brăila, în data de 25 noiembrie 2019. Subiectele au fost propuse de către 

profesori care fac parte din consiliul consultativ al disciplinei. 

Rezultatele obținute, alături de măsurile și planurile remediale stabilite de cadrele didactice din fiecare unitate de 

învățământ au fost centralizate și au constituit obiectul inspecțiilor școlare ulterioare. 

În condițiile impuse de  pandemia generată de Covid 19, profesorii de limba șiliteratura română au desfășurat 

activitate online cu clasele terminale, asigurând dezvoltarea competențelor și  parcurgerea conținuturilor specifice 

programei, fapt reflectat în rezultatele finale ale examenului propriu-zis. 

 

Simulare EXAMEN BACALAUREAT – luna Procent promovare 

noiembrie 74.65 % 

 

Rezultatele Examenului Național de Bacalaureat – iunie – iulie 2020 

 

Proba E a)- LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

 

F
o
r
m

a
 d

e
 i

n
v
a
ta

m
a

n
t 

In
it

ia
la

 p
r
o
b

e
i 

C
a
n

d
id

a
ti

 i
n

sc
r
is

i 

 

Numar de 

candidati respinsi 

Numar candidati 

neprezentati 

Numar candidati 

eliminati 
5 - 

5.99  

Incepa

tor 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 

7.99  

Avan

sat 

8 - 8.99  

Experim

. 

9 - 9.99 

 - 
10 

Zi 

E)

a) 

16

49 

1588 

(96,89%) 

257 

(16,18%) 

275 

(17,32%) 

281 

(17,7%) 

394 

(24,81%) 

355 

(22,36%) 26 (1,64%) 51 (3,11%) 10 (0,61%) 

Seral 

E)

a) 22 

11 

(57,89%) 

3 

(27,27%) 

5 

(45,45%) 

2 

(18,18%) 

1 

(9,09%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (42,11%) 3 (13,64%) 

Frecvență 

redusă 

E)

a) 14 7 (53,85%) 

4 

(57,14%) 

2 

(28,57%) 0 (0%) 

1 

(14,29%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (46,15%) 1 (7,14%) 

TOTAL proba 

E)a) 

16

85 

1606 

(96,11%) 

264 

(16,44%) 

282 

(17,56%) 

283 

(17,62%) 

396 

(24,66%) 

355 

(22,1%) 26 (1,62%) 65 (3,89%) 14 (0,83%) 

Rezultatele Examenului Național de Bacalaureat – august  2020 
 

Evaluare Națională 

 

Simulare EVALUARE NAȚIONALĂ– luna Procent promovare 

noiembrie 77.4 % 
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Evaluare Națională – iunie 2020 

 

PREZEN

ȚI 

PROM

OVAȚI 

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

2225 2070 155 234 216 333 518 710 59 

PROMOVAȚI:  93,03 

 

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 8 3 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 44 3 13 28 

 

VI. Formarea continuă a cadrelor didactice 2019 - 2020 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea cursului Perioada  Nr. participanți 

1. Asigurarea calității în educație  17.09.2019-09.11.2019 4 

2. Protecția datelor personale  20.09.2019 - 05.10.2019 6 

3. Management și comunicare  14.05.2019 - 07.10.2019 5 

4. Management de proiect-  

Curs de scriere proiecte europene 

ERASMUS + 

16.12.2019 - 21.12.2019 2 

5. Modalități de intervenție în activitatea la 

clasă cu copiii cu CES 

22.11.2019-13.12.2019 4 

7. Curs de formare pentru profesorii metodiști 20.11.-29.11.2019 2 

8. CRED - Curriculum relevant, educatie 

deschisă pentru toți -  

12.10.2019-30.11.2019 47 

9. Prevenirea și combaterea violenței în 

școală  

17.02.-26.02.2020 6 

10. Aplicarea eficientă a programei școlare la 

disciplina Elemente de limba latină  și de 

cultură romanică 

17.02.-28.02.2020 26 

11. CRED - Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți -  

12.10.2019-30.11.2019 47 

08.02.-09.05.2020 24 

08.02.-09.05.2020 24 

12.  EDUCAȚIE ONLINE mai – iunie 2020 74 

iulie 2020 7 

3-7 aug 2020 7 

 TOTAL   238 
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VII. Proiecte/ concursuri inițiate de profesorii brăileni în anul școlar 2019 – 2020 

 

NR. 

CRT. 

PROIECT UNITATE ȘCOLARĂ NIVEL 

1.  Festival național de creație și 

interpretare „Ana Blandiana” 

Liceul Tehnologic „Anghel Salgny”, Școala 

„C. Sandu Aldea” Brăila 

Național cu 

participare 

internațională 

2.  Concurs de creaţie literară şi reviste 

şcolare „Mihai Eminescu” 

Şcoala Gimnazială. „Mihai Eminescu” 

Brăila 

național 

3.  Concurs național de creație literară 

„Ars Nova” 

*derulat 

Liceul de Arte „H. Darclee” 

4.  Concursul Național de Creație 

Literară „Ion Creangă” 

Şcoala Gimnazială. „Ion Creangă” Brăila 

5.  Concurs regional - Popas la Poarta 

Neagră 

Școala Gimnazială Specială Tichilești 

Penitenciar 

 

regional 

 

 
6.  Concurs regional, cu participare 

națională -Testul celor 4 întrebări 

Colegiul Național „Gh. M. Murgoci” Brăila 

 

7.  Proiect interjudeţean Universul 

cărților 

Școala Gimnazială „R. Tudoran” Brăila 

8.  Concursul interjudețean Martie-n 

imagini scrise! 

Liceul Teoretic „G. Vâlsan” Făurei 

 

9.  Proiect interjudețean Educația...și în 

afara școlii 

Școala Gimnazială „M. Eminescu”  Brăila 

 

10.  Proiect naţional Metaforă şi culoare 

în zi de sărbătoare 

Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” 

Brăila 

 

11.  Concursul judeţean Toate pânzele 

sus! 

Şcoala Gimnazială "R. Tudoran" Brăila 

12.  Proiect educaţional judeţean Fii 

creativ în natură 

Şcoala Gimnazială "M. Viteazul" Brăila 

13.  Proiect educaţional judeţean 

Pledoarie pentru lectură 

Liceul Teoretic ”M. Sebastian” Brăila 

14.  Proiect educațional județean ”Brăila 

multietnică-Brăila Autentică” 

Liceul Teoretic ”M. Sebastian” Brăila 

15.  Concursul județean Vreau să fiu 

jurnalist 

Școala Gimnazială Movila Miresii 

16.  Proiect educațional județean 

Incursiune în lirica românească 

Școala Gimnazială Mircea Vodă 

17.  Proiect educaţional judeţean Cartea 

lui Pann 

Şcoala Gimnazială "Anton Pann" Brăila 

18.  Proiect educaţional judeţean Mari 

scriitori la ceas aniversar 

Şcoala Gimnazială Ciocile 

19. Concursul de creație literar-artistică 

 "Nicolae Grigore Mărășanu" 

Școala Gimnazială „N. G. Mărășanu” 

Mărașu 
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SWOT 

VII. Puncte tari 2019 – 2020 

 

1. INSPECȚII ȘCOLARE 

-  numărul profesorilor care au obținut grade didactice 

în acest an școlar:  

 Definitivat: 3 

 Gradul II: 

 Gradul I: 7 

- numărul calificativelor/notelor maxime acordate: 20 

- activități didactice axate pe formarea și dezvoltarea 

de competențe; 

- derularea activităților de promovare a lecturii la 

gimnaziu; 

- respectarea documentelor curriculare în vigoare; 

- elaborarea de cursuri opționale interdisciplinare; 

VII. Puncte slabe 2019 – 2020 

 

1. INSPECȚII ȘCOLARE 

- numărul mic al inspecțiilor de monitorizare vizând 

unitățile școlare cu rezultate slabe la simularea 

examenelor naționale; 

- superficialitatea unor cadre didactice inspectate în 

utilizarea metodelor activ – participative; 

- insuficienta atenție acordată de unii profesori 

inspectați momentului de feedback în cadrul lecțiilor; 

- superficialitate în abordarea diferențiată a elevilor 

(C.E.S, elevi capabili de performanță); 

2. EXAMENE NAȚIONALE – ELEVI 

- procentul de promovare la E.N. și bacalaureat  

- note 7, BAC: 1060 

- note între 9 și 10, E. N: 76 

2. EXAMENE NAȚIONALE – ELEVI 

diferențele între nota inițială obținută la examenele 

naționale și cea finală, după contestații; 

3. EXAMENE NAȚIONALE – PROFESORI 

- rezultatele examenului de titularizare: 28 note  7 

 

 

- rezultatele examenului de definitivat: 3 note   8 

Note  5: 0 

Note între 5 – 5.99: 0 

3. EXAMENE NAȚIONALE – PROFESORI 

Titularizare:  

Note  5: 3   

Note între 5 – 5.99: 8 

       6 – 6,99: 5 

Definitivat: 

       6 – 6,99:  

4. Formarea cadrelor didactice 

 - numărul mare de profesori participanți la cursurile 

oferite de CCD Brăila; 

- numărul de profesori formați pe tema educației 

online; 

- numărul de profesori participanți la cursul CRED. 

4. Formarea cadrelor didactice 

- anularea derulării cursurilor dedicate profesorilor 

debutanți; 

 

 

5. Cercuri metodice 

- adaptarea tematicii la nevoile reale ale activității 

didactice (analfabetism funcțional); 

- postarea pe site-ul ISJ a resurselor educaționale 

deschise; 

5. Cercuri metodice 

- anularea desfășurării cercului metodic pe semestrul al 

II-lea, din cauza condițiilor de ordin sanitar impuse 

(Covid 19); 

 

6. Olimpiade și concursuri 

- inițierea concursurilor naționale (Ars Nova, Ana 

Blandiana, Ion Creangă, Fănuș Neagu, Concursul celor 

4  întrebări) 

- colaborarea interinstituțională în vederea inițierii și  

derulării multiplelor concursuri regionale și județene 

6. Olimpiade și concursuri 

- anularea derulării etapelor naționale ale olimpiadelor 

și concursurilor școlare, în centextul pandemiei 

generate de Covid 19 

Amenințări: 

adaptarea dificilă la învățământul online și la noile 

programe școlare; 

lipsa dotării materiale a unor unități școlare cu 

aparatură specifică utilizării instrumentelor IT; 

dificultatea cadrelor didactice care fac naveta în a se 

implica în activități extrașcolare, 

transdisciplinare/proiecte; 

neasigurarea continuității la clasă din cauza mobilității 

permanente a cadrelor didactice; 

reducerea populației școlare și implicit a numărului de 

Oportunități: 

existența bazei de date a profesorilor de limba și 

literatura română (încadrare, CDȘ, nevoia de formare 

etc.) 

existența profesorilor cu certificat de formator; 

existența profesorilor cu certificat de mentor 

numărul mare de cadre didactice care au obținut gradul 

didactic I 

numărul profesorilor de limba și literatura română, 

membri ai Corpului Național al Experților 

cursurile oferite profesorilor pentru utilizarea resurselor 
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posturi . 

 

online și aplicarea noului curriculum 

prezența în grupurile de lucru MEN a unora dintre 

cadrele didactice brăilene 

existența profesorilor metodiști cu experiență în 

activitatea de evaluare, orientare și control 

 

VIII. Soluţii pentru optimizarea activităţii didactice 

- susținerea unor cursuri de formare adaptate nevoilor reale ale profesorilor de limba și literatura română, în contextul 

implementării unui nou curriculum (clasa a VIII-a) și mai ales în contextul larg al învățării online; 

- valorificarea informaţiilor furnizate de evaluarea continuă a elevilor pentru stabilirea măsurilor ameliorative care se 

impun; 

- monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţilor comisiilor metodice din unitățile școlare, în mod deosebit a 

celor online; 

- susţinerea de lecţii demonstrative/ oferirea de exemple de bună practică în cadrul cercurilor pedagogice şi analiza 

riguroasă a acestora; 

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

- pregătirea elevilor pentru  obținerea performanței. 

 

 

DISCIPLINA MATEMATICĂ 

I. STATISTICĂ PRIVIND 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 

37 18 3 5 3 6 2 

       

 Inspecţiile şcolare s-au realizat în anul şcolar 2019-2020 de către inspectorul şcolar de specialitate, prof. Nicolae Cătălin 

Stănică şi de către corpul de metodişti ai I.S.J. Brăila, specialitatea matematică: 

Nr. crt. 
Numele şi prenumele Unitatea de provenienţă 

1 Antohe Valerian Colegiul Naţional „N. Bălcescu” Brăila 

2 Botea Carmen Colegiul Naţional „N. Bălcescu” Brăila 

3 Cerchez Daniela Cornelia Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă” Brăila 

4 Dimov Adela Ortansa Colegiul Naţional „N. Bălcescu” Brăila  

5 Ștefănescu Ciprian Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

6 Teodorescu Nicoleta Mădălina Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila 

7 Iconaru Daniela Liceul Teoretic „Mihail Sebastian” 

8 Stănică Daniela Narcisa Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila 

9 Antohe Carmen Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila 

10 Șerban George-Florin Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila 

11 Ion Adelina Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” 
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Îndrumarea activităţii cadrelor didactice s-a concretizat prin ore de consiliere, analiză, dezbateri, cursul de formare 

organizat la C.C.D. Brăila, „Debut în matematică, debut în învăţământ” (adresat profesorilor debutanţi, profesorilor cu 

gradul didactic definitiv şi profesorilor înscrişi la gradul al II-lea) şi inspecţii de specialitate, tematice și generale. 

Activitățile de îndrumare și control s-au desfășurat conform Graficului unic de control al I.S.J. Brăila - semestrul I, dar 

și în cadrul programului de audiențe.  

S-au realizat monitorizări ale activității didactice privind aplicarea noului curriculum la clasele a V-a și a VI-a, cât și 

la clasele a VIII-a și a XII-a, în unități școlare cu rezultate slabe la simulările examenelor naționale. 

La disciplina matematică au fost realizate controale tematice și inspecţii tematice de specialitate, având la bază 

sesizările depuse de părinți la Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”. 

Inspecțiile școlare generale efectuate în cadrul domeniului funcţional al I.S.J. Brăila, „Curriculum și activitate 

extraşcolară” s-au realizat la următoarele unități școlare: Liceul Teoretic „G. Vâlsan”, Făurei, Școala Gimnazială 

„Radu Tudoran” și Școala Gimnazială Mircea Vodă. Au fost realizate 6 inspecții de specialitate la clasă.  

În cadrul acestor inspecții au fost urmărite obiectivele propuse în tematica de control, au fost efectuate şi inspecții la 

clase, au fost verificate portofoliile profesorilor de matematică, s-a urmărit nivelul de pregătire al unităţii şcolare 

pentru susţinerea examenelor naţionale și s-au redactat note de control care au conţinut recomandări cu privire la 

punctele slabe identificate 

II. DIAGNOZA PROCESULUI  EDUCAŢIONAL 

A. Calitatea activităţii de predare-învăţare (informații obținute prin: inspecţii de specialitate, inspecții tematice, 

inspecții generale) 

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

Aspecte pozitive:  

Inspecții de specialitate: 

Planificările calendaristice anuale şi semestriale din unitățile școlare sunt corect întocmite şi sunt avizate de 

conducerea unităţii. 

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

Comunicarea profesor-elev este adecvată. 

Încadrarea în timpul didactic (o bună alternare a noţiunilor teoretice prezentate însoţite de aplicaţii pracţice foarte bine 

selectate). 

Se acordă o mare atenţie asigurării feedbackului. 

Resursele materiale şi temporale sunt utilizate eficient. 

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

cercurilor pedagogice, a inspecţiilor). 

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

(tehnoredactate utilizând Math Type) – realizate diferenţiat şi ţinându-se seama de experienţa anterioară a elevilor. 

Inspecții tematice:  

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

monitorizarea permanentă a activităţii elevilor. 

Există programe de pregătire suplimentară în vederea îmbunătățirii rezultatelor la examenele naționale. 

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

(Evaluare Naţională şi Bacalaureat).  

 Inspecții generale 

Dosarul catedrei şi portofoliile personale ale profesorilor conţin pe lângă documentele recomandate (transmise de 

către inspectorul de specialitate pe ftp, mail, site) şi diverse materiale ştiinţifice şi metodice utile profesorilor din 

catedră. 

Aspecte care necesită îmbunătățire: 

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

Bacalaureat. 

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

dificile.  

Metoda de lucru preponderent utilizată este cea frontală, chiar dacă se utilizează metodele active şi învăţarea centrată 

pe elev şi de egalitatea şanselor (aceleaşi fişe de lucru indiferent de nivelul elevilor). 

Nu este generalizată utilizarea materialelor de lucru suplimentare – fişe de lucru, fişe de teorie, fişe de teste, fişe de 

recapitulare, fişe ce conţin aspecte teoretice şi nu se utilizează TIC în mod curent (în general, calculatorul este utilizat 

în inspecţiile anunţate). 

A.2 Impactul inspecției școlare - respectarea recomandărilor formulate: 
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Repartizarea elevilor pe grupe de lucru diferenţiat, mobile (de nivel superior, mediu, cu nevoi speciale) în funcţie de 

standarde bine precizate şi având în vedere stilurile de învăţare şi inteligenţele multiple. 

Aplicarea testelor iniţiale la începutul fiecărei unităţi de învăţare în vederea realizării unei planificări corecte a unității 

de învățare.  

Generalizarea orelor de pregătire suplimentară şi introducerea cercurilor de matematică la nivelul unităţilor şcolare. 

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

Aplicarea autoevaluării de către elevi la cât mai multe ore. 

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

ulterioară a activităţilor. 

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

monitorizare și pregătire a examenelor naționale. 

B. Evaluarea internă (cu scop de orientare şi optimizare a învățării) și externă (examene naționale): aprecieri 

referitoare la progresul şcolar realizat de elevi pe parcursul anului şcolar, la calitatea și obiectivitatea notării (așa cum 

rezultă din inspecția la clasă) însoțite de o comparație între rezultatele evaluării interne cu evaluarea externă (simulare, 

examene naționale, examene competențe profesionale, evaluările naționale II, IV, VI, alte evaluări MEN). 

B.1 Evaluarea internă: 

Aspecte pozitive:  
Organizarea unei sesiunii de simulare a examenelor naţionale (Evaluare Naţională şi Bacalaureat), noiembrie 2019. 

Utilizarea unor noi forme şi metode de evaluare (inclusiv utilizarea calculatorului şi a evaluărilor on-line). 

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

Organizarea etapei locale şi judeţene a Olimpiadei Satelor din România. 

Organizarea unui număr mare de concursuri adresate elevilor din mediul rural  

Organizarea Concursului Interjudețean de Matematică “Petru Moroșan – Trident”. 

Organizarea Concursului Național “Lumina Math” în colaborare cu fundația Lumina-Instituții de învățământ. 

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

competenţele specifice. 

Itemii propuşi în testele de evaluare sunt ordonaţi progresiv din punct de vedere al dificultăţii şi complexităţii, 

susţinând buna înţelegere a noţiunilor teoretice predate. 

Temele pentru acasă contribuie la învăţare şi permit dezvoltarea creativităţii şi competenţelor elevilor. 

Existența programelor de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenelor naționale. 

Aspecte care necesită îmbunătățire: 

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

Evaluarea este în continuare realizată utilizând metodele clasice. 

Păstrarea echilibrului între formativ/ informativ pe parcursul orei de curs. 

Dezvoltarea interesului elevilor pentru cunoaştere şi prin valorificarea mijloacelor moderne oferite de diferite soft-uri 

educaţionale ale societăţii informaţionale contemporane. 

Utilizarea şi încurajarea autoevaluării. 

Utilizarea platformelor de învățare online. 

 

Cauze identificate:  

Nepersonalizarea planificărilor. 

Lipsa consilierii elevilor cu dificultăți de învățare. 

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

tehnologice, unde pentru a promova examenul de bacalaureat trebuie să obţină o notă mai mare sau egală cu 5, la 

matematică. 

Lipsa unei baze de date la nivelul judeţului cu teste standardizate pentru pregătirea evaluărilor curente şi sumative. 

Neutilizării site-ului dedicat examenelor naţionale www.subiecte.edu.ro, pentru administrarea testelor de antrenament. 

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

în modelele postate pe site–ul oficial, lipsa baremului de evaluare şi notare, lipsa rezolvării complete, în clasă, a 

testelor administrate). 

În continuare sunt prezentate rezultatele obţinute simularea examenelor naţionale organizate la nivelul judeţului Brăila 

Simulare examen de bacalaureat, organizată de I.S.J. Brăila pe 27 noiembrie 2019 

Subiectele și baremele au fost realizate de Consiliul Consultativ al disciplinei matematică, din cadrul I. S. J. Brăila, 

în baza propunerilor colegilor, profesori de matematică din județul Brăila.  

 

 

http://www.subiecte.edu.ro/
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NR. 

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

1 Matematică XII 1117 1012 477 535 52,86 

 

Simulare evaluare naţională, organizată de I.S.J. Brăila pe 27 noiembrie 2019: 

 

NR. 

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

1 Matematică VIII 2812 2512 1147 1365 54,34 

 B.2 Evaluarea externă 

Rezultatele examenului național de bacalaureat – 24 iunie 2020 

Promoţia curentă 
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Din care cu note 

5 - 

5.99  

 

6 - 

6.99  

 

7 - 

7.99  

 

8 - 

8.99  

 

9 - 

9.99 

 

10 Neprezentați 

Zi Matematică 1054 838 (81,2%) 123 142 176 202 168 27 194 

Seral Matematică 22 6 (35,29%) 1 2 2 1 0 0 11 

Frecvență redusă Matematică 4 0(0%) 0 0 0 0 0 0 4 

TOTAL proba E) c) 1080 844(78,14%) 124 144 178 203 168 27 209 

 

Rezultate Evaluarea Naţională, 17 iunie 2020 

 

NR. 

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

1 Matematică VIII 2220 2219 422 1797 80,98 

S-au obținut 48 de note de 10. 

Aspecte pozitive:  
Rezultatele la evaluarea naţională sunt foarte bune. 

Promovabilitatea la Examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie este una bună. 

Aspecte care necesită îmbunătățire:  

Rezultatele liceelor tehnologice. 

Concursuri de matematică la nivel judeţean, adresate profilului tehnologic. 

Cauze identificate:  

Dezinteresului manifestat de elevi și familiile lor cu privire la evoluția școlară. 

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

elevilor pentru bacalaureat. 

Disfuncţii în realizarea evaluărilor curente (lipsa concordanţei testelor de evaluare cu programa şcolară, nivel 

nejustificat de ridicat al dificultăţii subiectelor, lipsa baremului de evaluare şi notare, lipsa punctajului acordat pentru 

fiecare item). 

C. Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale (se vor nominaliza și 

profesorii care au pregătit elevii) 

Olimpiada Naţională de Matematică 

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

matematică, din cadrul I.S.J. Brăila, olimpiada de matematică a avut în anul şcolar 2019-2020 următoarele etape, 

pentru clasele V-XII: 

- Etapa pe şcoală: ianuarie 2020, în fiecare unitate şcolară. 

- Etapa locală: 22 februarie 2020, în fiecare unitate şcolară. 
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- Etapa judeţeană și etapa finală au fost anulate. 

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

şi pe site-ul I.S.J. Brăila, la adresa https://www.isjbraila.ro/discipline_domenii_cont.php?idd=6&iddc=28&p=3. 

Participări ale elevilor la concursuri naţionale, în anul școlar 2019 – 2020: 

1. Concursul Naţional de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici”, etapa locală, 22 februarie 2020 

Toate informaţiile privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional de Matematică Aplicată “Adolf 

Haimovici”, etapa locală sunt prezente şi pe site-ul ISJ Brăila la adresa: 

https://www.isjbraila.ro/discipline_domenii_cont.php?idd=6&iddc=28&p=3 

Concursul Naţional de Matematică “Olimpiada Satelor din România”, etapa locală – 21 februarie 2020  și 

etapa județeană, 7 martie 2020 – Colegiul Național “C. D. Nenițe 

Toate informațiile privind organizarea și desfășurarea celor două etape sunt prezente și pe site-ul ISJ Brăila la adresa: 

https://www.isjbraila.ro/discipline_domenii_cont.php?idd=6&iddc=28&p=1 

III. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE  

Enumerarea activităților de succes  

1. Consfătuirea județeană a cadrelor didactice din specialitatea matematică. În cadrul consfătuirii s-a discutat 

despre: documentele profesorului de matematică, structura anului şcolar 2019-2020, planul cadru de învăţământ, 

programele şcolare de matematică, noutăți privind programa de bacalaureat și evaluarea națională, prezentarea 

statisticilor privind rezultatele la examenele naționale din anul şcolar 2018–2019, precizări privind desfăşurarea 

Olimpiadei de matematică în anul şcolar 2019-2020, programa Olimpiadei de matematică în anul şcolar 2019-2020, 

formarea continuă, programul concursurilor în anul şcolar 2019–2020, programul cercurilor pedagogice în anul 

şcolar 2019-2020. O atenție deosebită a fost acordată utilizării manualelor în activitatea curentă la clasele a V-a, a VI-

a și a VII-a și utilizarea unei noi abordări în predarea disciplinei matematică. 

2. Şedinţele de cerc pedagogic s-au desfăşurat în noiembrie 2019. 

Activitatea la nivelul judeţului Brăila este structurată în 6 module cu 18 responsabili.              

În data de 22 noiembrie 2019 a avut loc activitatea pe module a Cercului Pedagogic de Matematică, semestrul I, 

după cum urmează: 

GIMNAZIU, INTERVALUL ORAR 13,30-14,30 

a) Modulul "OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE" 

Tema: Realizarea unui model de subiect pentru Olimpiada Naţională de Matematică, etapa locală, clasa a VII-

a (enunţ şi barem; tehnoredactare utilizând Math Type). 

 Analiza concursurilor de matematică organizate în judeţul Brăila. 

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

Gimnazială “Mihu Dragomir”, prof. gr. I, Nazeli Boicescu, Colegiul Naţional “Gh. M. Murgoci” 

   b) Modulul "PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ" 

Tema: Realizarea unui proiect didactic pentru tema “Sisteme de două ecuații liniare cu două necunoscute; 

rezolvare prin metoda substituției și/sau prin metoda reducerii”, clasa a VII-a (tehnoredactare utilizând Math 

Type şi Geogebra). 

Responsabili: prof. gr. I, Tarţa Mirela, Şcoala Gimnazială “Radu Tudoran”, prof. gr. I, Adelina Ion, Şcoala Gimnazială 

“Vasile Alecsandri” , prof. gr. I, Daniela Stănică, Liceul Pedagogic “D. P. Perpessici          

c) Modulul "EVALUARE ŞI INFORMARE ŞTIINŢIFICĂ" 

Tema: Realizarea unui model de subiect pentru evaluare la clasa a VII-a, tema “Sisteme de două ecuații liniare 

cu două necunoscute; rezolvare prin metoda substituției și/sau prin metoda reducerii” (enunţ şi barem; 

tehnoredactare utilizând Math Type). 

Responsabili: prof. gr. I, Ciprian Ştefănescu, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, prof. gr. I, Georgeta Milea, 

Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” , prof. gr. I, Rodica Beciu, Școala Gimnazială “Vlaicu Vodă” 

LICEU, INTERVAL ORAR 14,30-15,30: 

a) Modulul "OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE" 

Tema: Realizarea unui model de subiect pentru Olimpiada Naţională de Matematică, etapa locală, clasa a X-a 

(enunţ şi barem; tehnoredactare utilizând Math Type). 

 Analiza concursurilor de matematică organizate în judeţul Brăila. 

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

Naţional “Gh. M. Murgoci”, prof. gr. I, Carmen Botea, Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu” 

b) Modulul "PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ" 

Tema: Realizarea unui proiect didactic pentru lecţia “Studiul compatibilității și rezolvarea sistemelor”, clasa a 

XI-a, filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică, 4 ore/săptămână  (tehnoredactare 

utilizând Math Type). 

https://www.isjbraila.ro/discipline_domenii_cont.php?idd=6&iddc=28&p=3
https://www.isjbraila.ro/discipline_domenii_cont.php?idd=6&iddc=28&p=3
https://www.isjbraila.ro/discipline_domenii_cont.php?idd=6&iddc=28&p=1
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Responsabili: prof. gr. I, Roxandra Murea, Colegiul Național “Gh. M. Murgoci” , prof. gr. I, Adela Dimov, Colegiul 

Naţional “Nicolae Bălcescu”, prof. gr. I, Daniela Iconaru, Liceul Teoretic “Mihail Sebastian 

 c) Modulul "EVALUARE ŞI INFORMARE ŞTIINŢIFICĂ" 
Tema: Realizarea unui model de subiect pentru evaluare la clasa a X-a, filiera teoretică, profil real, 4 

ore/săptămână, tema “Binomul lui Newton” (enunţ şi barem; tehnoredactare utilizând Math Type). 

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

Tehnologic “Edmond Nicolau”, prof. gr. I, Carmen Minea, Colegiul Tehnic “C. D. Nenițescu” 

Activitățile cercului pedagogic s-au desfășurat la Liceul Tehnologic “Edmond Nicolau” Brăila. 

3. Situaţia înscrierii la examenele de obţinere a gradelor didactice în anul școlar 2019-2020 se prezintă 

astfel: 

 

Forma de perfecţionare Număr cadre didactice înscrise: 

Definitivat 2020 8 

Gradul I 2019 5 

Gradul I 2020 3 

Gradul I 2021 7 

Gradul I 2022 4 

Gradul II 2019 1 

Gradul II 2020 8 

Gradul II 2021 3 

 
Activități nerealizate  

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

gradul al II-lea (proiect de mentorat). 

Un feed-back relativ scăzut în zona utilizării de către profesorii debutanți a materialelor postate pe site sau transmise 

pe mail. 

Implicarea unui număr mic de profesori în activitatea de propunere de subiecte pentru olimpiade, concursuri și 

simularea examenelor naționale. 

Măsuri/propuneri de îmbunătățire a activității 

Raportarea online a activității cercurilor pedagogice. 

Efectuarea de asistenţe de către directorii/directorii adjuncţi ai unităţilor şcolare. 

Efectuarea de interasistenţe între profesorii de matematică dintr-o/dintre unitate şcolară/unități școlare. 

 

 
IV. PROIECTE, PROGRAME, CONFERINŢE, OLIMPIADE (propuse, organizate şi desfăşurate la nivel 

local/judeţean/regional/naţional (trecute în calendarele ISJ (cele locale și județene)/MEN (cele regionale și naționale))  

Concursuri judeţene şi interjudeţene organizate în  parteneriat cu unități școlare din județul Brăila și S.S.M.R. 

Brăila: 

1. Concursul interjudețean de matematică “Petru Moroșan – Trident”, ediția a XIV-a, 7 decembrie 2019 desfășurat la 

Colegiul Național “Gheorghe Munteanu Murgoci”. 

2. Concursul naţional “Lumina Math”, ediţia a XXIII-a, 16 noiembrie 2019 desfăşurat la Colegiul Național “Nicolae 

Bălcescu”. 

3. Concursul național de matematică “Olimpiada Satelor din România”, etapa județeană, ediţia a VI-a, 7 martie 2020 

desfăşurat la Colegiul Tehnic “C. D. Neniţescu” 

4. Concursul judeţean de matematică "Delta", ediţia a IV-a, 10 noiembrie 2019 desfăşurat la Şcoala Gimnazială 

Unirea. 

Activități nerealizate  

Organizarea unor concursuri de matematică, la nivelul municipiului Brăila, cu finanțare externă, adresate elevilor din 

clasele V-XII. Organizarea unui număr mic de cursuri de perfecționare dedicate profesorilor debutanți. 

Măsuri/propuneri de îmbunătățire a activității 

 Continuarea colaborării cu S.S.M.R., filiala Brăila. Sprijinirea colegilor din mediul rural şi urban în demersul lor de a 

organiza concursuri interjudeţene de matematică.  

Implicarea profesorilor cu experienţă şi grad didactic I în activităţile curente organizate în echipă cu profesorii 

debutanţi. 
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ALTE ACTIVITĂŢI CONFORM FIŞEI POSTULUI: 

- Autor al unui manual de matematică declarat câştigător în urma licitaţiei organizate de M.E.N. 

- Participarea în grupul de lucru privind revizuirea programelor de matematică pentru clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-

a. 

- Participarea în grupul de experți CNEE, unde am desfășurat activități specifice. 

- Am coordonat activitățile de creare a rețelei de resurse educative deschise. 

- Administrarea site-ului www.isjbrailaro, secţiunea matematică. 

- Realizatorul documentaţiei necesare pentru înfiinţarea Centrului de excelenţă. 

- Realizatorul Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ pe disciplină, la nivelul I.S.J. 

Brăila. 

- Monitorizarea organizării şi desfăşurării simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a 

- Organizarea sesiunii de simulare a examenelor naţionale (Evaluare Naţională şi Bacalaureat) la nivel judeţean, 

noiembrie 2019.  

- Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, filiala Brăila. 

- Propunător de probleme originale în revista Gazeta Matematică. 

- Am realizat selecţia profesorilor membri ai consiliului consultativ al disciplinei matematică, conform procedurii 

aprobate în C.A. al I.S.J. Brăila. 

- Am realizat baza de date privind cadrele didactice ce predau matematica din învăţământul preuniversitar brăilean în 

anul şcolar 2019– 2020. 

- Am evaluat profesorii care s-au înscris la concursul de metodişti. 

- Am repartizat metodiștii la inspecțiile de specialitate. 

- Am avizat și centralizat C.D.Ș.-urile la disciplina matematică. 

- Membru în grupul de lucru pentru realizarea reperelor metodologice la clasa a VII-a, conform adresei MEN nr. 

27055 din 20.02.2019. 

V.      ANALIZA SWOT a stării disciplinei 

Puncte tari 

- Locuri fruntașe pe ţară la numărul notelor mai 

mari sau egale cu 5 la Evaluarea Naţională și în 

ierarhia județelor privind promovabilitatea la 

Examenul de bacalaureat. 

- Participarea unui număr mare de cadre didactice în 

activităţile de perfecţionare continuă. 

- Realizarea site-ului dedicat matematicii la adresa 

http://www.isjbraila.ro/discipline 

- Realizarea proiectului pentru înfiinţarea Centrului de 

Excelenţă 

- Organizarea concursurilor de matematică din mediul 

rural-  

Puncte slabe 

- Număr mic de profesori ce doresc să intre în 

sistemul de învăţământ 

- Lipsa unui Centru de excelență la nivel județean 

- Resursele TIC sunt utilizate în mod formal și/sau foarte 

rar. 

- Lipsa dorinţei de perfecţionare continuă a profesorilor cu 

gradul I. 

-  Implicarea unui număr mic de profesori în compunerea 

de probleme propuse pentru Olimpiada de matematică, 

etapa locală şi a subiectelor pentru simulările examenelor 

naţionale. 

Oportunităţi 

- Implicarea comunităţilor locale în organizarea 

concursurilor de matematică. 

- Existența unor proiecte POSDRU la nivel județean ce 

au contribuit la creșterea promovabilității și micșorarea 

abandonului școlar. 

- Dorinţa profesorilor debutanţi şi cu gradul definitiv de 

a participa la cursuri de formare. 

Ameninţări 

- Modalitatea de calcul a mediei de admitere în licee. 

- Dezinteresul profesorilor, elevilor şi părinţilor privind 

participarea la olimpiade şi concursuri. 

- Dezinteresului manifestat de elevi și familiile lor cu 

privire la evoluția școlară. 

- Condițiile socio-economice ale judeţului Brăila. 

 

VI. Priorităţi ale disciplinei pentru anul şcolar 2020 – 2021 şi resurse necesare pentru realizarea priorităţilor 

identificate. 

i. Calitatea activităţii de predare-învăţare 

- Utilizarea metodelor de lucru diferențiat. 

- Tehnoredactarea tuturor testelor administrate elevilor (utilizarea obligatorie a editorului Math Type şi a programului 

Geogebra). 

http://www.isjbraila.ro/discipline_domenii_det.php?idd=6
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- Obligativitatea existenţei baremului de notare şi evaluare pentru fiecare test administrat şi prezentarea obligatorie a 

acestuia elevilor după fiecare formă de evaluare scrisă. 

- Realizarea fişelor de lucru personalizate pentru fiecare clasă, grupă de lucru. 

- Participarea la asistenţe, în mod curent, la profesori cu experienţă (grad I, profesori metodişti) a profesorilor 

debutanţi şi a celor cu gradul definitiv. 

- Mărirea gradului de comunicare cu părinţii, în sensul obiectivizării activităţilor matematice şi a eliminării 

reclamaţiilor nefondate. 

ii.Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale  

- Obţinerea unui număr mai mare de premii la Concursul Naţional “Adolf Haimovici”. 

- Obținerea unui număr mai mare de  premii la etapa națională a Olimpiadei Naționale. 

- O participare mai mare a loturilor reprezentative la concursurile școlare din țară. 

- Continuarea demersului didactic şi a activităţilor de performanţă în zona cercului metodic “Olimpiade şi concursuri”, 

gimnaziu şi liceu. 

- Organizarea unui centru de excelenţă pentru pregătirea elevilor capabili de performanţă 

iii. Activități metodice și de formare  

- Participarea în număr mai mare a profesorilor la Cercurile Pedagogice. 

- Participarea unui număr mai mare de profesori la cursurile de formare din cadrul C.C.D. Brăila. 

iv. Proiecte, programe, conferințe  

- Inițierea unor noi programe de formare în colaborare cu C.C.D. Brăila. 

- Iniţierea unor noi concursuri judeţene/interjudeţene adresate ciclului liceal, în special profilului tehnic. 

- Realizarea, în parteneriat cu S.S.M.R. filiala Brăila, a unor conferinţe de matematică.  

- Realizarea, în parteneriat cu S.S.M.R. filiala Brăila, a numărului 2 al Revistei de Matematică din Brăila.  

- Realizarea unei platforme online a profesorilor de matematică din judeţ care să conţină teste de evaluare curentă, 

pentru toate clasele de gimnaziu şi liceu şi pentru evaluările naţionale, teste de evaluare iniţială, modele pentru 

lucrările semetriale şi alte proiecte. Materialele publicate vor avea avizul Consiliului Consultativ al disciplinei 

matematică. 

- Editarea unei culegeri privind pregătirea pentru examenul de bacalaureat, în colaborare cu S.S.M.R., filiala Brăila. 

- Editarea unei culegeri privind Concursurile Brăilene de matematică din ultimii 10 ani, în colaborare cu S.S.M.R., 

filiala Brăila. 

 

 

DISCIPLINA LIMBI MODERNE 

 

OBIECTIVE GENERALE 

-Stimularea cuprinderii într-o formă de şcolarizare şi îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie a tuturor elevilor din judeţul 

Brăila prin promovarea culturii calităţii la nivel de sistem si proces.   

-Prevenirea şi corectarea abandonului şcolar şi imbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii din judeţul Brăila în 

scopul finalizării învăţământului obligatoriu şi integrării cu succes în viaţa socială.  

-Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin utilizarea optimă a potenţialului uman 

-Orientarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă şi de perfecţionare spre creşterea calităţii prestaţiei 

personalului didactic, sub aspect ştiinţific şi psiho-pedagogic.  

-Racordarea utilizării, obţinerii şi dezvoltării resurselor materiale şi financiare la noua politică de finanţare a 

învăţământului preuniversitar, la întărirea efectelor descentralizării.  

-Optimizarea relaţiei şcoala – comunitate şi a parteneriatului internaţional. 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT ALE INSPECTORULUI ŞCOLAR LIMBI MODERNE PENTRU ANUL 

ŞCOLAR 2019-2020 

-Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ 

-Colaborare eficientă cu instituţiile conexe (Casa Corpului Didactic) și creșterea numărului cursurilor de perfecționare 

pentru cadrele didactice privind utilizarea platformelor educaționale online 

-Organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor naţionale, concursurilor și olimpiadelor școlare (elevi, cadre 

didactice); 

-Selectia, formarea şi dezvoltarea resurselor umane prin cursuri acreditate M.E.C. 

-Asigurarea unui managementul şcolar eficient şi o evaluarea instituţională corectă 
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-Monitorizarea organizării și desfășurării activităților suport pentru învățarea online în unitățile de învățământ din 

subordine 

-Asigurarea, monitorizarea, analizarea si punerea în aplicare împreună cu unitățile de învățământ, cu casele corpului 

didactic și cu furnizorii programelor de formare continua acreditate pentru pregătirea personalului didactic din 

învățământul preuniversitar 

Diagnoza activităţii în anul şcolar 2019 - 2020 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI  

- Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul educaţiei; 

- Abilităţi de planificare strategică dezvoltate ale majorităţii 

managerilor unităţilor şcolare din aria de responsabilitate; 

- Centrarea managementului şcolar pe obiective strategice şi pe 

obţinerea de rezultate bune şi foarte bune; 

- Dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive şi a unui climat 

de lucru motivant în şcolile din aria de responsabilitate;  

- În cele mai multe cazuri, managementul şcolar şi instituţional s-a 

realizat de o manieră activ-participativă şi democratică, fapt care a 

permis promovarea iniţiativelor cadrelor didactice şi a marcat un 

vizibil salt spre profesionalism 

PUNCTE SLABE 

- Realizarea cu dificultate a activităților online în școlile 

din mediul rural in contextul pandemiei; 

- Dotare insuficientă a şcolilor din mediul rural cu 

materiale didactice moderne, cu carţi de specialitate; 

- Eficienţa scăzută în formarea şi dezvoltarea echipei la 

nivel informal; 

- În unele cazuri, practicarea unui management educaţional 

directive; generator de climat organizaţional uşor afectat;  

- Ritmicitatea inspecţiilor şcolare;  

- Comunicarea intra-sistemică uneori deficitară. 

CURRICULUM ŞI DEZVOLTARE CURRICULARĂ ŞI 

EXTRACURRICULARĂ 

- Proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate cu 

recomandările/reglementările ghidurilor metodologice pentru 

aplicarea programelor şcolare, cu metodica predării disciplinei si 

respectând particularităţile de vârstă ale elevilor ;  

- Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu 

interesele elevilor şi cu perspectivele de dezvoltare ale societăţii ;  

- Aplicarea corectă a curriculum-ului pentru disciplină cu 

respectarea programelor şcolare.  

CURRICULUM ŞI DEZVOLTARE CURRICULARĂ 

ŞI EXTRACURRICULARĂ 

- Insuficienta adecvare a demersurilor curriculare la 

particularităţile elevilor şi la conţinuturile esenţiale ;  

- Insuficienta manifestare a inventivităţii şi creativităţii 

pedagogice a cadrelor didactice în vederea creşterii 

motivaţiei pentru invăţare a elevilor;  

- Activităţile extracuriculare uneori formale, contribuţia lor 

la îmbunătăţirea curriculum-ului fiind redusă sau 

ineficientă  

REZULTATE ŞCOLARE 

Rezultate bune obţinute de elevii brăileni la concursurile şi 

olimpiadele județene, olimpiadele naționale fiind anulate în 

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS COV 2 ;  

Număr mare de elevi interesaţi de limbile străine, deţinători de 

certificate CAMBRIDGE, TOEFL, IELTS, DELF.                 

 RESURSE UMANE 

Eficienţa politicilor de recrutare si corecta gestionare a 

resurselor umane prin aplicarea riguroasă a ultimelor acte 

normative şi metodologii ale M.E.C ; 

Din totalul cadrelor didactice, ponderea cea mai mare este 

reprezentată de cadre cu gradul didactic I şi II ;  

Activitate susţinută a profesorilor metodişti în vederea 

consilierii profesorilor debutanţi şi in realizarea inspecţiei de 

specialitate. 

OPORTUNITĂŢI 

Promovarea unui cadru legislativ care încurajează iniţiativele 

şcolii şi implicarea partenerilor săi sociali; 

Parteneriat funcţional al ISJ Brăila cu autorităţile publice 

locale şi judeţene;  

Creşterea numărului de programe euopene adresate educaţiei;  

Intensificarea măsurilor guvernamentale si a facilităţilor 

acordate elevilor pentru  

creşterea participării la activitatile şcolare online. 

REZULTATE ŞCOLARE 

Diferenţa foarte mare între procentul nivelurilor de 

competenţă obţinut de liceele teoretice şi cel obţinut 

de liceele tehnologice, precum şi diferenţa între 

nivelul de pregătire al elevilor 

RESURSE UMANE 

Pregătirea, uneori slabă a cadrelor didactice în ceea 

ce priveşte realizarea activităților pe calculator şi 

reticenţa în folosirea acestuia ca mijloc de 

învăţământ; 

Pregătirea ştiinţifică şi metodică deficitară a unor 

cadre didactice a presupus organizarea, prin CCD, a 

unor cursuri de didactică a disciplinei; 

Volumul mare de muncă şi riscul de a nu finaliza la 

timp, eficient şi corespunzător, problemele.  

          

RISCURI 

Nivel ridicat de săracie la nivelul judeţului ; 

Instabilitatea economică, creşterea ratei şomajului ; 

Marginalizarea si automarginalizarea unor familii 

defavorizate ; 

Sporul demografic negativ cu implicaţii în 

dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării cu 

personal didactic. 
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1. Încadrarea cu personal didactic: 

 

 

Nr 

crt 

Disciplina TOTAL : 284 

TITULARI SUPLINITORI 

CALIFICAŢI 

SUPLINITORI  

NECALIFICAŢI 

PENSIONARI  

1 Limba  

franceză 

85 

 

29 1 1 116 

2 Limba engleză 126 31 - 1 158 

3 Limba  

germană 

6 - - 1 7 

4 Limba rusă 2 - 1 - 3 
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2. Situaţia centralizată a claselor cu regim de predare intensiv și bilingv a unei limbi de circulaţie internaţională în  anul şcolar 2019-2020 

 

                           

JU 

DET 

UNITATEA DE 

INVATA 

MANT 

LIMBA 

PROFIL 

INTENSIV BILINGV 

a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a a IX-a a X-a a XI-a a XII-a a IX-a a X-a a XI-a a XII-a 
n

r.
cl

a
se

 

n
r.

 e
le

v
i 

n
r.

cl
a

se
 

n
r.

 e
le

v
i 

n
r.

cl
a

se
 

n
r.

 e
le

v
i 

n
r.

cl
a

se
 

n
r.

 e
le

v
i 

n
r.

cl
a

se
 

n
r.

 E
le

v
i 

n
r.

cl
a

se
 

n
r.

 e
le

v
i 

n
r.

cl
a

se
 

n
r.

 e
le

v
i 

n
r.

cl
a

se
 

n
r.

 E
le

v
i 

n
r.

cl
a

se
 

n
r.

 e
le

v
i 

n
r.

cl
a

se
 

n
r.

 e
le

v
i 

n
r.

cl
a

se
 

n
r.

 E
le

v
i 

n
r.

cl
a

se
 

n
r.

 e
le

v
i 

B
ră

il
a
 

Colegiul Naţional 

"Gh. M. 

Murgoci" Brăila 

Engleză                                 2 57 2 54 2 61 2 60 

Colegiul Naţional 

"N. Bălcescu" 

Brăila 

Engleză                  2  58 2  62  2  41  2  56              
  

Liceul Teoretic 

"N. Iorga" Brăila 
Engleză                 1  29  -  -  1  29  -  -  1 29 1 31 1 31 1 29 

Colegiul Tehnic 

"C. D. Nenițescu" 

Brăila 

Engleză                     1 24   - - 1  25                  

Colegiul Tehnic 

"C. D. Nenițescu" 

Brăila 

 

Franceză                 
  

    1 29                     

Liceul Teoretic 

"C-Tin  

Angelescu" Ianca 

Engleză                 1  30  1  28  1 28   1 32                  

Liceul Teoretic 

"Mihail 

Sebastian" Brăila 

Engleză                 
    

1  30  1  18                  
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Şcoala 

Gimnazială"M. 

Dragomir" Brăila 

Engleză  1  26 1  29  1 30   -  -                                 

Liceul Tehnologic 

“E. Nicolau” 
Engleză     

    
    1  30                              

Şcoala 

Gimnazială “Sf. 

Andrei" 

Engleză 
  

1 22  1  19   1 28                                  

TOTAL FRANCEZA                 
  

     1  29                     

TOTAL ENGLEZA 1 26 2 51 2 49 1 28 5 147 4 114 5 128 5 131 3 86 3 85 3 92 3 89 
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3. CONSILIUL CONSULTATIV 

 

   LIMBA  ENGLEZĂ 

 

Nr  crt Numele şi prenumele Grad 

did. 

Unitatea  şcolară 

1.  Piron Dana I Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” 

2.  Mortu Monica I Colegiul Național “Gh. M. Murgoci” 

3.  Ion Monica Claudia I Colegiul Naţional  „N.Bălcescu” 

4.  Lipan Anca Florina I Colegiul Național “Gh. M. Murgoci” 

5.  Mocanu  Luminița I Colegiul Naţional  „N.Bălcescu” 

6.  Ene Magda I Liceul Teoretic " N. Iorga" 

7.  Maraloiu Pompilia I Colegiul Economic  „Ion Ghica” 

8.  Mihai Adina Valentina I Şcoala Gimnazială “Sf. Andrei” 

9.  Ghețu Paula Claudia I Colegiul Naţional  „N.Bălcescu” 

10.  Crăciun Mariana I Colegiul Național “Gh. M. Murgoci” 

11.  Dumitriu Anamaria I Școala Gimnazială "I. Băncilă" 

                                                       

   LIMBA GERMANĂ MODERNĂ ȘI LIMBA RUSĂ MODERNĂ 

 

 

Nr  crt Numele şi prenumele Grad 

did. 

Unitatea  şcolară 

1.  Pirlog Carmen Florentina I Colegiul Naţional  „N.Bălcescu” 

2.  Badea  Tatiana I Colegiul Naţional  „G.M.Murgoci” 

3.   Stefan Maria - limba rusă I Școala Gimnazială “ Al. S. Puskin” 

                                                            

LIMBA FRANCEZĂ 

 

Nr  crt Numele şi prenumele Grad 

did. 

Unitatea  şcolară 

1.  Petre Daniela I  Școala Gimnazială “Al.I. Cuza” 

2.  Necula Silvia I  Școala Gimnazială " M. Viteazul" 

3.  Nazâru Teodorina I  Liceul Teoretic "P. Cerna" 

4.  Pastramă Dora I  Liceul   Teoretic  „N.Iorga” 

5.  Stupariu Ionica I  Liceul  Teoretic  „N.Iorga” 

6.  Ștefănescu Ramona I  Liceul Teoretic "P. Cerna" 

7.  Drâmbu Steluța I  Colegiul Naţional  „N.Bălcescu” 

8.  Horvat Oana Gabriela I  Școala Gimnazială "Petre Carp" 

9.  Chirac Steliana I  Colegiul Naţional  „ A. Aslan” 

                                                                      

 4. Corpul  de  profesori  metodişti - Limba  Engleză 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele Unitatea şcolară Grad  

didactic  

1 Munteanu Silvia   Liceul Pedagogic “D.P.Perpessicius” I 

2 Mocanu Mădălina Ștefania   Liceul de Arte „H. Darclee”  I 

3 Mocanu Luminiţa   Colegiul National “N. Bălcescu” I 

4 Crăciun Mariana   Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci” I 

5 Gheţu Paula Claudia   Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila I 

6  Piron Dana Elisabeta   Liceul Pedagogic “D.P.Perpessicius” I 
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7 Lipan Anca Florina   Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci” I 

 8 Ion Monica Claudia   Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila I 

                           

Limba  germană 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Unitatea şcolară Grad   

didactic 

1 Badea Tatiana  Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci” I 

                               

 Limba  franceză 

 

Nr. 

crt. 

 Numele și prenumele   Unitatea școlară       Grad 

didactic  

1 Poenaru Florentina  Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu”   I 

2 Chirac Steliana  Colegiul Naţional  „A. Aslan” I 

3 Grama Vasilica  Liceul Teoretic ”M. Sebastian” II 

4 Moldoveanu Luminita  Liceul Teoretic ”N.Iorga” I 

5 Dumitru Mirela Camelia  Şcoala Gimnazială ” I. Băncilă” I 

6  Drâmbu Steluţa  Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu”   I 

7 Tudorache Luminiţa  Şcoala Gimnazială “M.Eminescu” I 

                                                                                                                  

Limba  rusă 

 

Nr. 

crt  

Numele  şi prenumele Unitatea  Şcolară Grad 

didactic 

1 Ştefan Maria Şcoala Gimnazială  „A.S.Puşkin” I 

 

5. ANALIZA INSPECŢIEI ŞCOLARE 

Statistica  privind inspecţia şcolară 

 

NR  

CRT 

DISCIPLINA  NR  CADRE  

DIDACTICE  

INSPECTATE 

Gr 

1 

Gr2 Definitivat Gr 1 Gr 2 Insp. 

de 

specialitate 

Def Titul. ISG  

IC1 

IC2 

IC1 

IC2 

  Sustinerea   

lucrării 

Inspectie  

 speciala  

 Note 

peste 

8 

Note 

peste 

  7 

1 Limba   

engleză 

 14 1 -  4 4        2      17   2   9  6 

2 Limba  

franceză 

 14 3 1  5 2        1      15   1 

 

  3  3 

3 Limba  

germană 

 - - - - - - - - - - 

4 Limba  rusă - - - - -  - - - - - 

În cadrul inspecţiilor au fost urmărite următoarele aspecte :     

 Aspecte generale ale curriculumului:  

        1.   organizarea instruirii pe baza competenţelor; 

        2.    utilizarea raţională a conţinuturilor pentru atingerea competenţelor vizate; 

        3.    proiectarea instruirii – macroproiectare şi microproiectare (pe unităţi de învăţare); 

        4.    construirea sistemelor şi instrumentelor eficiente de evaluare; 

        5.  îmbinarea curriculumului nucleu (partea obligatorie) cu aceea a curriculumului aprofundat (extins) 

de către profesori, mai ales la clasele cu rezultate modeste şi elevi mai slabi. 

 Aspecte generale ale pregătirii lecţiei : planificare-proiectare,documentare, strategii (mijloace, metode şi 

procedee). 



  

                      INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 

    ____________________________________________________________________________ 

130 

 

Cadrele  didactice  au  respectat  cerinţele prevăzute  în cadrul metodologiei  de  specialitate în vigoare,   în 

planificarea  calendaristică  şi  anuală a documentelor de proiectare a unităţilor  de învăţare. Se folosec  

metode  şi procedee moderne, precum  şi  un vast suport  didactic auxiliar, mai ales  în  mediu  urban. 

 Activitatea cu elevii în timpul lecţiei, cuprinde acţiunile de proiectare - conducere - coordonare, control şi 

monitorizare, ce implică resurse şi colaboratori (elevii), într-o desfăşurare logică şi cronologică de la 

momentul organizatoric, dezvoltarea interesului pentru activitate, formularea obiectivelor, raportarea 

acestora la strategii (mijloace, procedee şi metode), reactualizarea cunoştinţelor, participarea şi implicarea 

elevilor, utilizarea tablei în mod optim, tehnici de lucru (a imaginilor, a fişelor), utilizarea manualelor şi 

modalităţile de a-i implica pe elevi în folosirea manualului, munca independentă, fixarea, autoevaluarea, 

evaluarea şi notarea. 

 Aspectele profesionale: se remarcă stăpânirea conţinutului predat, rigoarea ştiinţifică, structura, 

esenţializarea, schematizarea; urmărirea şi dozarea raportului formativ-informativ şi teoretico-practic în 

lecţie,capacitatea de comunicare, de reglare şi autoreglare, implicare, creativitate,  relaţia  cu elevii a 

profesorilor, formularea şi utilizarea concluziilor şi aprecierilor obiective, echilibru, calm, stăpânire de sine, 

etc. 

Inspecţia specială  a fost centrată pe obiectivele specifice acestui tip de inspecţie: activitatea didactică, 

activitatea extracurriculară. 

Inspecţiile de specialitate: au urmărit strategiile curente de instruire şi evaluare, modul de pregătire al 

elevilor şi profesorilor pentru lecţii, integrarea materialelor şi mijloacelor didactice în lecţie, utilarea şi 

folosirea cabinetelor de  limbi moderne 

 Instrumentele utilizate în inspecţia şcolară 

- Evaluarea documentelor şcolare (planificările calendaristice, proiecte ale unităţilor de învăţare, portofoliile 

cadrelor didactice, caietele elevilor,  teste elaborate de   profesorii de limbi moderne, dovezile progresului  

înregistrat de elevi); 

- Platforme educaționale pentru susținerea online a inspecțiilor speciale pentru gradul I   

- Echivalarea inspecțiilor pentru definitivat pe baza dosarelor trimise online  

- Situaţiile statistice cu rezultatele la examene, teste şi concursuri şcolare; 

- Interviul cu elevii; 

- Interviul cu cadrele didactice; 

- Fişele de observare a lecţiilor. 

- Asistenţele la orele de curs. 

Analiza, interpretarea şi constatările activităţii de inspectie, îndrumare şi control 

În urma activităţii de inspecţie, îndrumare şi control se constată că profesorii asistaţi posedă un nivel bun de 

pregătire metodică şi ştiintifică, o documentare corespunzătoare, adaptatarea lecţiilor şi specificului elevilor, 

în general o bună selectare şi sistematizare a informaţiei şi conţinutului. Toate cadrele didactice inspectate au 

făcut dovada pregătirii unor proiecte de lecţie corect întocmite, realiste, flexibile şi uşor de transpus în 

practică. 

De asemenea, se constată ca cei mai multi dintre profesori stăpânesc tehnica proiectării şi planificării 

conform programelor şcolare şi metodologiei, iar în ceea ce priveşte modul de acţiune, cei mai mulţi aleg 

strategii şi metode potrivite şi eficiente, realizând o succesiune logică a momentelor lecţiei, densitate şi ritm, 

caracter practic-aplicativ, corelaţii interdisciplinare, efecte  educative, sarcini diverse şi diferenţiate de 

învaţare, teme de lucru bine alese şi dimensionat. 

În anul școlar 2019-2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-COV-2, s-au realizat 3 inspecții speciale-gradul I –online si 12 inspectii nr. 2 de definitivat prin 

verificarea dosarelor transmise online. 

 La o parte dintre profesorii asistaţi se impune realizarea mai atentă a proiectării materiei (cu atenţie la 

cerinţele impuse de către o unitate de învaţare), selectarea conţinuturilor în funcţie de numărul de ore alocate 

predării şi învăţării pe an şcolar, realizarea unui raport optim între verificare-predare, între aspectele 

informative-formative ale predării şi învăţării prin diversificarea metodelor şi adaptarea la clasă şi la nivelul 

de vârstă şi de atingere a unor standarde de către elevi, utilizarea şi valorificarea eficientă a materialelor 

auxiliare şi a mijloacelor de învăţământ.  

Referitor la aspectele evaluative, se constată că se realizează de către cei asistaţi în forme, modalităţi şi 

eficienţă diferită, impunându-se o rigoare mai mare în aplicarea tehnicilor de evaluare, în întocmirea şi 
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elaborarea itemilor pentru teste, în corectitudinea  acordării notelor , respectarea  ritmicităţii acesteia, 

respectarea ierarhiilor.  

În ceea ce priveşte relaţia profesor-elev, şi modul de acţiune a profesorului, acestia pun, cel mai adesea, în 

centrul atenţiei, elevul.  

Se constată că toate cadrele asistate promovează un raport adecvat, stăpânind cu reală personalitate clasa şi 

elevii, îmbinând activitătile frontale cu cele individuale, încurajând participarea elevilor şi stimularea 

interesului, imprimându-se încurajarea independenţei şi originalitaţii, a cooperării şi spiritului de echipă, 

autocontrolul şi echilibrul permanent în acţiunea profesorului. Se impune  o atenuare a situaţiilor de conflict  

între   elevi si  cadrele  didactice.              

Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

La limbile  moderne  în cadrul inspecţiilor efectuate, s-a urmărit indeaproape nivelul atingerii standardelor de 

către elevi.  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. 

Aspecte pozitive : 

Pentru anul şcolar 2019-2020, este de remarcat : 

1. existenţa în toate unităţile şcolare a documentelor de planificare ; 

2. proiectarea activităţilor şi interesul crescut pentru creativitate în conceperea lecţiilor 

3. formularea corectă a obiectivelor operaţionale şi urmărirea realizării acestora,corelaţia între obiectivele 

operaţionale şi componentele actului didactic; 

4. cea mai mare parte a lecţiilor s-a remarcat prin rigurozitate ştiinţifică ; îmbinarea judicioasă şi eficientă a 

formelor de organizare a colectivului în funcţie de obiectivele propuse şi caracteristicile sarcinilor de 

învăţare; 

În general, sarcinile de învăţare propuse sunt dense, diverse şi oferă atractivitate asigurând lecţiilor un ritm 

alert în desfăşurare; 

5. diversificarea strategiilor didactice şi de evaluare; 

6. utilizarea criteriilor de evaluare în mai bune condiţii; 

7. interesul crescut pentru amenajarea cabinetelor de limbi străine sau pentru achiziţionarea unor materiale  

didactice actualizate, moderne,utile. 

8. buna participare a profesorilor de limbi moderne  la activităţile de formare continuă organizate la nivelul 

judeţului Brăila; 

9. implicarea unui  număr destul de mare  de  cadre  didactice la  olimpiadele  de  limbi moderne  precum  şi 

participarea  unui  număr  mare  de  elevi la diferite  concursuri  în specialitate 

Aspecte negative: 

10. pregătirea destul de superficială pentru ore a unor profesori debutanţi  mai ales în mediul rural; 

11. personalizarea planificării unităţilor de învăţare în funcţie de realităţile oferite de clasă (renunţarea la 

copierea unor modele de planificări de pe internet); 

12. nu toţi profesorii utilizează corect criteriile de evaluare şi ritmic; proiectarea probelor de evaluare 

sumativă respectând toate etapele specifice şi interpretarea acestora; abordarea diferenţiată a activităţii 

pentru a oferi tuturor elevilor şansa de a lucra;  

13. materialul didactic și resursele nu sunt în unele şcoli la un nivel minim pentru o desfăşurare normală a 

orelor de limbi moderne (în mediul rural); 

14. nu peste tot opţionalele sunt bine pregătite şi susţinute. 

15. se apelează în mod curent  la dictarea conţinuturilor sau se foloseşte în exces prelegerea-mai ales la 

clasele liceale; 

16. nu există interes din partea unor profesori cu experienţă pentru modernizarea metodelor de predare-

învăţare; 

17. nu există interes din partea unor profesori pentru cunoaşterea lucrărilor de specialitate nou apărute; 

18. un interes mai scăzut din partea profesorilor pentru activitatea de performanţă; 

19. refuzul sistematic al unor profesori de a participa, în calitate de asistent sau evaluator, la diversele 

examene sau simulări; 

20. este de remarcat “dezechilibrarea balantei” la încadrare, în favoarea limbii engleze; 
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Propuneri pentru eficientizarea inspecției şcolare şi  propuneri de activităţi de  monitorizare şi 

consiliere în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivel naţional, regional, judeţean: 

 îmbunătăţirea actului de predare-învăţare de la clasa prin activităţi de pregătire metodico- ştiintifică la 

nivelul comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice, şi la cursuri de formare organizate prin CCD sau alte 

instituţii abilitate, în special a tinerilor profesori sau a celor ce au ajuns pe catedrele de limbi moderne prin 

pretransfer din învăţământul pre-primar sau primar; 

 diversificarea metodelor de predare şi a mijloacelor folosite în vederea stimulării interesului elevilor pentru 

limbile străine; 

 evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a proiecta și utiliza strategii didactice corespunzătoare 

învățământului modern bazat pe competențe; 

 corelarea predării cu cerinţele CECRL, prin formarea celor 4 competenţe: înţelegere - ascultat şi citit şi 

producere - vorbit şi scris ; 

 dotarea sălilor de limbi moderne cu aparate audio-video pentru a se insista pe înţelegerea mesajelor orale şi 

folosirea înregistrărilor, astfel încât elevii sa înţeleagă mesajele transmise de vorbitori nativi, cât mai 

apropiate de situațiile autentice de viață; 

 asigurarea unei cât mai bune pregătiri a elevilor pentru concursurile şcolare, olimpiade, examene naţionale 

prin stabilirea unor programe de lucru suplimentar cu aceştia; 

 selecţie riguroasă a elevilor care vor participa la olimpiadele şi concursurile şcolare; 

 disponibilitate sporită a cadrelor didactice faţă de nou şi de schimbare, în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 

 monitorizarea  concursurilor  şcolare; 

  6. Formarea cadrelor didactice 

- Absolvirea de cursuri în specialitate sau management de către profesorii de limbi moderne, cursuri 

organizate de CCD Brăila; 

- Modalități de formare distincte de cele realizate prin CCD: la limba engleză anual un număr mare de cadre 

didactice participă la Conferința Internațională Fischer a Profesorilor de Limba Engleză de la București, sau 

ateliere de lucru/seminare Cambridge, organizate de centru de carte straina Sitka, webinarii organizate de 

Cambridge și Oxford University; de asemenea sunt cadre didactice (un număr restrâns, totuși) care participă 

la Conferința RATE; accesarea cursurilor de formare prin proiecte Erasmus+; schimburile de experiență din 

cadrul proiectelor Erasmus+, parte a formării continue în specialitate; înscrierea profesorilor de limbi 

moderne la diferite programe de masterat, doctorat la universitățile din țară, cu precădere Universitatea 

“Dunărea de Jos”,Galați; deși în număr mic, sunt cadre didactice care au absolvit cursurile necesare pentru a 

deveni examinatori Cambridge, limba engleză sau DELF, limba franceză. 

- În cadrul proiectului CRED pentru gimnaziu, la disciplina limba engleza au fost 2 grupe-48 cadre didactice 

si la limba franceza au fost 2 grupe- 46 cadre didactice  

- În anul școlar 2019-2020, la cursul de formare “Educația online” organizat CCD Brăila au participat 50 de 

cadre didactice la disciplina limba engleză, 33 de cadre didactice la disciplina limba franceză si 4 cadre 

didactice la disciplina limba germană. 

- La limba germană se remarcă activitatea de formare a d-nei prof. Pîrlog Carmen Florentina în cadrul 

Conferinţei Asociaţiei Profesorilor de Limba Germană din România; 02 noiembrie 2019, Colegiul National “ 

Colegiul Naţional "Nicolae Bălcescu", Brăila, activitate de formare continuă a cadrelor didactice de  limba 

germană din regiunea de SE, susținută de formatorul Carmen Pîrlog. Participarea la seminarul de organizare 

și de pregatire a olimpiadei in cadrul Comisiei Nationale (ianuarie la Sumuleu Ciuc)-prof. Pîrlog Carmen 

Florentina si prof. Badea Tatiana în anul școlar 2019-2020. 

7.CERCURILE PEDAGOGICE    

SEMESTRUL I         

LIMBA ENGLEZĂ –ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

Cerc nr.1  

Data: 29 noiembrie 2019, ora 16:00 

Locația: Scoala Gimnaziala „Vasile Alecsandri”, Brăila 

Tema: Christmas Tradition-   

Tema 1: Introducing Christmas traditions and customs to the third and fourth grade - prof. gr. I, Milasan 

Dumitra si prof. gr. II, Paparus Elena-Daniela 

Tema 2: Letters to Santa Claus - prof. gr. I, Milasan Dumitra,  prof. gr. II, Paparus Elena-Daniela si prof. 

definitivat Arbunea O.  
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Tema 3: Scoală creativă favorabilă dezvoltării autonomiei elevului – Diseminare proiect european - prof. 

definitivat Arbunea O.                                                                           

Responsabil: prof. gr. I Piron Dana Elisabeta,  

Coordonator: prof. gr I Stanciu Nicoleta Daniela- inspector şcolar, I.S.J. Brăila  

Cercul nr. 2  

Data: 28 noiembrie 2019, ora 14.30 

Locația: Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”, Brăila  

Tema: Effective Teaching Techniques of Teaching English: Technology and Tradition” 

Tema 1: ICT Support in English Classes : a “Piece of Cake”  prof. gr I Lajos Laura 

Tema 2. Integrating ICT in Learning Activities- prof. gr II Neacsu Liliana 

Tema 3. Sharing Ideas and Experience Before the Internet and After…. –prof. gr I Marian Adriana 

Tema 4. Why and How to Bring Technology into English Classes? - prof. gr. II Condurache Mihaela 

 Responsabil: prof. Mocanu Mădălina 

 Coordonator: prof. gr I Stanciu Nicoleta Daniela- inspector şcolar, I.S.J. Brăila 

LIMBA ENGLEZĂ – ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 

Data: 19 noiembrie 2019, ora 14.30 

Locația: Colegiul Economic „Ion Ghica”, Braila 

Tema: The importance of Extracurricular Activities 

Tema 1 The Advantages of Extracurricular Activities- prof., gr I Constantin Claudia  

Tema 2. Project-based presentations -Power Point Presentation- prof. gr. I Stanciu Nicoleta, prof., gr. I 

Maraloiu Pompilia 

Tema 3. Entrepreneurial skills for the 21st century – dissemination of an Erasmus project-prof. gr. I Stanciu 

Nicoleta, prof., gr. I Maraloiu Pompilia                         

Responsabil:  prof. gr I Mocanu Luminita,  

Coordonator: prof. gr. I Stanciu Nicoleta Daniela - inspector şcolar, I.S.J. Brăila  

LIMBA FRANCEZĂ - ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

Data: 15 noiembrie 2019, ora 14:30 

Locația: Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran” Brăila 

Tema: Les activités ludiques dans la classe de FLE 

Tema 1: Présentation Power Point , prof. grad did. I, Moroiu Melania, prof. gr. I David Daniela 

Tema 2: Atelier de travail, prof. grad did. I, Moroiu Melania, prof. gr. I David Daniela                                     

Responsabil: prof. Chirac Steliana  

Coordonator: prof. gr I Stanciu Nicoleta Daniela - inspector şcolar, I.S.J. Brăila 

LIMBA FRANCEZĂ – ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 

 Data:01 noiembrie 2019, orele 15:00 

 Locația: Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius”, Brăila 

Tema: Animer la classe de FLE 

Tema 1. Éducation aux médias: le micro-trottoir - prof. gr. I Ilie Otilia, Liceul Pedagogic “D. P. 

Perpessicius”, Brăila 

Tema 2. Activités de brise-glace en classe de fle - prof. gr. definitiv Sandu Marina, Liceul Pedagogic “D. P. 

Perpessicius”, Brăila 

Tema 3. Enseigner le FLE – défis à surmonter chez les apprenants roumains – prof. gr. I Ștefănescu Ramona, 

Liceul Teoretic « Panait Cerna »,                         

Tema 4. RED – Resurse Educaționale Deschise – prof. gr. I Drâmbu Steluța, Colegiul Național “N. 

Bălcescu”, Brăila 

Responsabil: prof.  1 Ștefănescu Ramona    

Coordonator: prof. gr. I Stanciu Nicoleta Daniela - inspector şcolar, I.S.J. Brăila 

LIMBA GERMANĂ 

Data: 02 noiembrie 2019, ora 9-17 :30  

Locația: Colegiul National “ Colegiul Naţional "Nicolae Bălcescu" 

Participanți: profesori de limba germană din județele Galați, Brăila, Vrancea, Buzău  

Tema :  Exploatarea valenţelor pedagogice ale utilizării secvenţelor video în predarea limbilor străine  

Referenti: prof. dr. Carmen Florentina Pîrlog, Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, Brăila 

Responsabil: prof. dr. Carmen Florentina Pîrlog, Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, Brăila  

Coordonator: prof.gr.I, Stanciu Nicoleta Daniela, inspector școlar, I.S.J. Brăila         

SEMESTRUL II  

LIMBA ENGLEZĂ            
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Data :07.03.2020 –Proba scrisă            

Locația: Liceul Pedagogic „D. P.Perpessicius”  

Participanți: profesorii de limba engleză –gimnaziu și liceu  

Tema: Participarea elevilor capabili de performanță la concursuri și olimpiade școlare  

Activitatea: Olimpiada Județeană de Limba Engleză                     

Coordonator: prof. Stanciu Nicoleta Daniela, Inspector școlar limbi moderne, I.S.J Brăila  

LIMBA FRANCEZĂ  
Data: 29.02.2020 –Proba scrisă  

           07.03.2020- Proba orală  

Locația: Școala Gimnazială “Al.I. Cuza” 

Participanți: profesorii de limba franceză-gimnaziu și liceu  

Tema: Participarea elevilor capabili de performanță la concursuri și olimpiade școlare  

Activitatea: Olimpiada Județeană de Limba Franceză  

Coordonator: prof. Stanciu Nicoleta Daniela, Inspector școlar limbi moderne, I.S.J Brăila  

LIMBA GERMANĂ  
Data: 29.02.2020  

Locația: Colegiul Național “N. Bălcescuˮ  

Participanți: profesori de limba germană  

Tema: Participarea elevilor capabili de performanță la concursuri și olimpiade școlare  

Activitatea : Olimpiada Județeană de Limba Germană Modernă  

Coordonator: prof. Stanciu Nicoleta Daniela, Inspector școlar limbi moderne, I.S.J Brăila 

LIMBA RUSĂ  
Data: 29.02.2020  

Locația: Școala Gimnazială “A.S.Puskinˮ  

Participanți: profesori de limba rusă  

Tema: Participarea elevilor capabili de performanță la concursuri și olimpiade școlare  

Activitatea : Olimpiada Județeană de Limba Rusă Modernă 

Coordonator: prof. Stanciu Nicoleta Daniela, Inspector școlar limbi moderne, I.S.J Brăila 

8.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- conform următoarei grile: 

- calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5,99 

- calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6,99 

- calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8,49 

- calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,50 și 10 

 

                                                          

9. SITUAŢIE STATISTICĂ ÎN URMA  CONCURSULUI DE DEFINITIVAT 2020 

 

Nr  crt  Disciplina 

 

Total  candidaţi  Note sub 8 Note  peste 8 

1.  Limba  Franceză 1 0 1 

2.  Limba  Engleză 5 3 2 

3.  Limba  rusă - - - 

Zi Obligatorie C) Limba engleză Competențe 1812 1812 (100%)162 (8,94%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)1650 (91,06%)0 (0%) 439 (24,23%)

Seral Obligatorie C) Limba engleză Competențe 62 62 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 62 (100%) 0 (0%) 23 (37,1%)

Frecvență redusăObligatorie C) Limba engleză Competențe 34 34 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 34 (100%) 0 (0%) 9 (26,47%)

1908 1908 (100%)162 (8,49%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)1746 (91,51%)0 (0%) 471 (24,69%)

Zi Obligatorie C) Limba franceză Competențe 174 174 (100%)11 (6,32%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 163 (93,68%) 0 (0%) 42 (24,14%)

Seral Obligatorie C) Limba franceză Competențe 10 10 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (100%) 0 (0%) 3 (30%)

Frecvență redusăObligatorie C) Limba franceză Competențe 6 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (100%) 0 (0%) 4 (66,67%)

190 190 (100%)11 (5,79%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 179 (94,21%) 0 (0%) 49 (25,79%)

Zi Obligatorie C) Limba germană modernă Competențe 2 2 (100%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%)

2 2 (100%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%)

Zi Obligatorie C) Limba rusă Competențe 7 7 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (100%) 0 (0%) 1 (14,29%)

Seral Obligatorie C) Limba rusă Competențe 2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

9 9 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (100%) 0 (0%) 1 (11,11%)

TOTAL proba C)

TOTAL proba C)

TOTAL proba C)

TOTAL proba C)
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4.  Limba  germană - - - 

 

10. 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 12 9 3 

3.  Limba  Germana - - - 

4.  Limba Rusa - - - 

 

11. Rezultatele obţinute  la  Olimpiadele  Judetene- olimpiadele și concursurile școlare naționale au fost 

anulate conform OMEC nr. 4304/21.05.2020 

LIMBA ENGLEZĂ - Etapa Judeţeană 

- 11 elevi au obținut Premiul I 

- 5 elevi au obținut Premiul II 

- 11 elevi au obținut Premiul III 

- 52 elevi au obținut Mențiune 

 
Nr 

crt. 

Numele si prenumele elevului Clasa Secțiunea Şcoala de 

provenienţă 

Rezultat 

obtinut la 

Etapa 

Judeţeană 

Profesor 

indrumator 

1 Butnaru Maria a  VII-a  Scoala Gimnaziala „I. 

Bancila” 

Premiul I Prof.  

Dumitriu 

Anamaria 

2 Sorescu Bianca a  VII-a  Scoala Gimnaziala „F. 

Neagu” 

Premiul I Prof.   

Feraru Aura 

3 Matetovi Razvan a  VII-a  Scoala Gimnaziala „F. 

Neagu” 

Premiul II Prof.   

Feraru Aura 

4 Anghel Razvan a  VII-a  Colegiul Naţional 

.„Gh.M. Murgoci” 

Premiul III Prof.   

Oprescu 

Dana 

5 Madadi Daria a VIII-a  Colegiul Naţional 

„Nicolae Bălcescu” 

Premiul I Prof. 

Mocanu 

Luminita 

6 Hurmuzache Cristian a VIII-a  Liceul de Arte „H. 

Darcle” 

 Premiul II Prof. Oprea 

Mihaela 

7 Done Cristian a VIII-a  Scoala Gimnaziala „F. 

Neagu” 

Premiul III Prof. 

Tapirluie 

Alina 

8 Mahar Yusif a VIII-a  Scoala Gimnaziala 

„M. Eminescu” 

Premiul III Prof. Lidia 

Nistor 

9 Popescu Alexia a VIII-a  Colegiul Naţional 

„Nicolae Bălcescu” 

Premiul III Prof. 

Mocanu 

Luminita 

10 Toader Eduard a VIII-a  Colegiul Naţional 

„Gh.M. Murgoci” 

Premiul III Prof. Lipan 

Anca Florina 

11 Stoian Andra  

9 

 

A 

Colegiul Naţional 

"Gh.M.Murgoci" 

 

Premiul I Prof. Mortu 

Monica 

12  Constantin Matei 9 B Colegiul Naţional 

."Gh.M.Murgoci" 

Premiul I Prof. 

Mariana 

Crăciun 

13 Urse Sabina 9 B Liceul Teoretic „N. 

Iorga” 

Premiul I Prof. Borhan 

Daniela 

14 Popescu Bogdan 9 B Colegiul Naţional 

"Gh.M.Murgoci" 

Premiul II Prof. Mortu 

Monica 
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15 Buzea Andreea 9 B Colegiul Naţional 

"Gh.M. Murgoci" 

Premiul III Prof. 

Mariana 

Crăciun 

16 Berdant Raluca 9 B Colegiul Naţional 

"Gh.M. Murgoci" 

Premiul III Prof. 

Mariana 

Crăciun 

17 Loi Mihnea 10 B Colegiul Naţional 

"Gh.M. Murgoci" 

Premiul I Prof. 

Oprescu 

Dana 

18 Banica Bianca 10 B Colegiul Naţional 

"Gh.M. Murgoci" 

Premiul II Prof. 

Oprescu 

Dana 

19 Fratila Alexandra 10 B Liceul Teoretic „N. 

Iorga” 

Premiul III Prof. 

Atanasiu 

Virgil 

20 Negoita Elena 10 B Colegiul Naţional 

"Nicolae Bălcescu" 

Premiul III Prof. Ion 

Monica-

Claudia 

21 Sgarcitu Eduard 10 B Colegiul Naţional 

"Nicolae Bălcescu" 

Premiul III Prof. Ion 

Monica-

Claudia 

22 

 

Zainea Adina 11 

 

A 

 

Liceul Teoretic „P. 

Cerna” 

Premiul I Prof. 

Khattak 

Daniela 

23 Vlad Andra 11 B 

 

Colegiul Naţional 

"Gh.M. Murgoci" 

Premiul I Prof. 

Cernica 

Nistor Laura 

24 Tudorica Bianca 11 B 

 

C.N."Gh.M.Murgoci" Premiul II Prof. 

Mariana 

Crăciun 

25 Humitchi Claudia 11 B 

 

Colegiul Naţional 

"Gh.M. Murgoci" 

Premiul III Prof. Lipan 

Anca Florina 

26 Arsene Teodora 12 A 

 

Colegiul Naţional 

"Gh.M. Murgoci" 

Premiul I Prof. 

Cernica 

Nistor Laura 

27 Tirhoaca Radu 12 B 

 

Colegiul Naţional 

"Gh.M. Murgoci" 

Premiul I Prof. 

Oprescu 

Dana 

 

LIMBA FRANCEZĂ- Etapa Judeţeană 

-4 elevi au obținut Premiul I 

-2 elevi au obținut Premiul II 

-4 elevi au obținut Premiul III 

-1 elev a obținut Mențiune 

 

Nr crt. 

 

Numele  şi 

prenumele 

elevului 

Clasa/Categoria 

(Normal sau 

Intensiv/Bilingv) 

Şcoala de provenienţă 

 

 

Rezultat obţinut 

la Etapa 

Judeteană 

Profesor 

indrumator 

 

1. Marchidanu 

Maria 

cls a VIII a 

normal 

Colegiul Naţional "Gh. 

M. Murgoci" 

Premiul I Prof. Ivan 

Rosana 

2. Dobrica Elena cls a VIII a 

normal 

Şcoala Gimnazială "M. 

Viteazul" 

Mentiune Prof. Necula 

Silvia 

3. Teleoaca Crina cls a IX a normal Colegiul Naţional "Gh. 

M. Murgoci" 

Premiul I Prof  Lefter 

Mihai 

4. Lovin Andreea cls a IX a normal Liceul Teoretic „N. 

Iorga” 

Premiul II Prof 

Pastrama 

Tudorita 

5. Vilu Ana Maria cls a IX a normal Colegiul Naţional "Gh. 

M. Murgoci" 

Premiul III Prof 

Iavorschi 
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Ingrid 

6. Ciobanu Andra cls a IX a normal Colegiul Naţional "A. 

Aslan" 

Premiul III Prof. Chirac 

Steliana 

7 Papuc 

Mihalache 

cls a IX a normal Liceul Teoretic „N. 

Iorga” 

Premiul III Prof 

Pastrama 

Tudorita 

8. Nedelcu Diana cls a X a normal Colegiul Naţional "Gh. 

M. Murgoci" 

Premiul I Prof  Lefter 

Mihai 

9. Budur Silvia cls a XI a normal Colegiul Naţional "Gh. 

M. Murgoci" 

Premiul I Prof Ivan 

Rosana 

10. Popoaca 

Georgian 

cls a XI a normal Colegiul Naţional "Gh. 

M. Murgoci" 

Premiul III Prof 

Iavorschi 

Ingrid 

11. Gagu Eliza cls a X a normal Colegiul Naţional "Gh. 

M. Murgoci" 

Premiul II Prof  Lefter 

Mihai 

 

Limba  GERMANĂ MODERNA- Etapa Judeţeană 

-1 elev au obținut Premiul I 

-5 elevi au obținut Premiul II 

-3 elevi au obținut Premiul III 

-5 elevi au obținut Mențiune 

 

Nr. 

crt. 

Nume prenume 

elev 

Clasa / 

Categoria 

N 

/I /B 

Unitatea scolara Profesor Rezultat  

obţinut la Etapa  

Județeană 

1. Comsa Ioana VII/A1 Colegiul Naţional "Nicolae 

Bălcescu" 

Pîrlog Carmen 

Florentina 

Premiul I 

2. Ciubotaru 

Jasmine 

VII/A1 Școala Gimnazială „I. 

Creanga” 

Urse Daniela Premiul II 

3 Podaru Mara VII/A1 Colegiul Naţional "Nicolae 

Bălcescu" 

Pîrlog Carmen 

Florentina 

Premiul III 

4. Brebenel Ioana VII/A1 Școala Gimnazială „I. 

Creanga” 

Urse Daniela Mentiune 

5. Ivascu Iulia VII/A1 Școala Gimnazială „I. 

Creanga” 

Urse Daniela Mentiune 

6. Oprea Daniela VIII/A2 Școala Gimnazială „I. 

Creanga” 

Urse Daniela Premiul II 

7 Stoica Bianca VIII/A2 Colegiul Naţional "Nicolae 

Bălcescu" 

Pîrlog Carmen 

Florentina 

Premiul III 

8 Axente Diana VII/A2 Colegiul Naţional "Gh. 

Munteanu Murgoci" 

Badea Tatiana Mentiune 

9 Udrea Thea IX/A2 Colegiul Naţional "Gh. 

Munteanu Murgoci" 

Badea Tatiana Premiul II 

10. Gurgu Victoria X/ B1 Colegiul Naţional "Nicolae 

Bălcescu" 

Pîrlog Carmen 

Florentina 

Premiul II 

 

11. Gavrila Raluca X/ B2 Colegiul Naţional "Gh. 

Munteanu Murgoci" 

Badea Tatiana Premiul III 

12 Pascu Alexandra XI/B2 Colegiul Naţional "Nicolae 

Bălcescu" 

Pîrlog Carmen 

Florentina 

Mentiune 

13 Dicianu Maria XI/B2 Colegiul Naţional "Gh. 

Munteanu Murgoci" 

Badea Tatiana Mentiune 

14 Sasu Elena 

Andreea 

 

XII/C1 

Colegiul Naţional "Nicolae 

Bălcescu" 

Pîrlog Carmen 

Florentina 

 

Premiul II 
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Limba RUSĂ MODERNĂ- Etapa Judeţeană 

-6 elevi au obținut Premiul I 

-4 elevi au obținut Premiul II 

 

Nr 

crt

. 

Numele si 

prenumele 

elevului 

Clas

a 

/Niv

el 

Sectiun

e 

Scoala de Provenienta  Rezultatul 

obţinut la 

Etapa 

Judeteană 

Profesor 

indrumator 

1. Bologa 

Maxim 

X/B2 II C Liceul de Arte „H. Darclee” Premiul II Chirsanov 

Mihai 

2. Bratu 

Andreea 

XI/A

1 

I Colegiul Naţional "Nicolae 

Bălcescu" 

Premiul I  Ștefan Maria 

3. Chiorpec 

Dumitru 

XII/

A2 

II B Liceul Tehnologic  “P. Istrati”  Premiul II Chirsanov 

Mihai 

4. Ivanov Ana IX/B

1 

II B Colegiul National “Gh.Munteanu 

Murgoci” 

 Premiul I Chirsanov 

Mihai 

5. Lîtchin 

Daniela 

XI/B

2 

IIC Liceul de Arte “H. Darclee” Premiul I Chirsanov 

Mihai 

6. Lazar 

Anamaria 

IX/B

1 

 

II B Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” Premiul II  Chirsanov 

Mihai 

7 Siderov 

Elian 

IX/A

2 

I Colegiul National “Gh.Munteanu 

Murgoci” 

Premiul I Ștefan Maria 

8 Talai 

Cristina 

XI/B

2 

II C Colegiul Economic” I. Ghica” Premiul II Ștefan Maria 

9 Tiganus 

Victor 

X/B2 II C Liceul de Arte “H. Darclee” Premiul I Chirsanov 

Mihai 

10 Vladeanov 

Vitali 

X/B2 II C Liceul de Arte “H. Darclee” Premiul I Chirsanov 

Mihai 

 

12.  În anul școlar 2019-2020 , 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 2020-

2021 în clasele a-IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională 

(Anexa 4 la Ordinul nr. 4948/2019) 

De remarcat numarul crescut de unităţi de învăţământ din care provin elevii ce şi-au echivalat proba cu 

examenele cu recunoaştere internaţională, faţă de cât erau în anii anteriori. 
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13. Elevii claselor a XII-a cu regim intensiv și bilingv au susținut examenul pentru obținerea atestatelor de competență lingvistică la limba engleză- în anul 

școlar 2019-2020 susținerea atestatelor lingvistice s-a desfășurat conform OMEC 4422/29.05.2020  privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare 

a probelor privind obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv 
Nr. 

Crt 

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 Naţional                 

"Nicolae Bălcescu" 

27 29 0 0 27 29 0 0 0 0 0 0 27 29 0 0 0 0 0 0 100% 100% 0% 0% 

2 Colegiul Naţional                      

"Gh. M. Murgoci" 

18 42 0 0 18 42 0 0 0 0 0 0 18 42 0 0 0 0 0 0 100% 100% 0% 0% 

3 Liceul Teoretic "Nicolae 

Iorga" 

15 8 2 1 15 8 2 1 0 0 0 0 15 8 2 1 0 0 0 0 100% 100% 100% 100% 

4 Liceul Teoretic                      

"Mihail Sebastian" 

1 10 1 4 1 10 1 4 0 0 0 0 1 10 1 4 0 0 0 0 100% 100% 100% 100% 

5 Colegiul Tehnic 

“C.D.Nenițescu" 

9 14 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 100% 100% 0% 0% 

6 Liceul Teoretic 

„Constantin Angelescu” 

13 20 0 0 13 20 0 0 0 0 0 0 13 20 0 0 0 0 0 0 100% 100% 0% 0% 

  Total 83 123 3 5 83 123 3 5 0 0 0 0 83 123 3 5 0 0 0 0 100% 100% 100% 100% 

  Total General 214 214 0 214 0 100% 100% 100% 100% 
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14.Concursuri organizate şi desfăşurate  la  nivelul judeţului  Brăila: 

1. Proiect regional interdisciplinar „Bilingual=Best 

2. Concursul internațional de Discurs Public în Limba Engleză-Public  Speaking. 

3. Challenging the 8
th
 graders 

4. Concurs interjudetean de traduceri CNNB_150 

5. Concurs de creaţie literară “Europa-Casa Noastră” 

6. Proiect regional interdisciplinar „Découvrons la géographie la France!” 

7. Festival Naţional de creaţie şi de interpretare „Ana Blandiana” 

8. Glasul Francofoniei 

9. Cangurul Lingvist 

10. Mirunette Language Competition 

11. Shakespeare School Essay Competition 

12. Concurs județean de dezvoltare a competențelor lingvistice „Santa's Followers” 

13. Proiect interjudețean de limba franceză „Orizonturi francofone” 

14. Concurs județean de creație literară în limbile engleză și franceză „Cum vedeți Europa peste 30 de ani?” 

15. Proiect regional intercultural „All the world's stage” 

16. Concurs interjudețean interdisciplinar „Images d`imagination” 

 

15.  ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL al-II-lea 

 Participare la Reuniunea transnațională stabilită în cadrul proiectului Erasmus+ „Prevenir l'illettrisme par 

des dispositifs pédagogiques innovants et la coopération avec les familles" , Brăila 

 Organizarea, monitorizarea și desfășurarea etapei locale și etapei județene a Concursului Național de 

Discurs Public în Limba Engleză –decembrie 2019, respectiv ianuarie 2020 

 Organizarea, monitorizarea și desfășurarea etapei județene pentru olimpiadele de limba franceză, limba 

germană, limba rusă-29.02.2020 

 Participare simpozion „Extemporal si la dirigentie”- Colegiul Economic “I. GHICA” Brăila; 

 Organizarea unui eveniment Fisher - Gateway to ELT - Colegiul National „Gh.M. Murgoci” la care au 

participat profesori de limba engleză 

  Organizarea și desfășurarea etapei locale a olimpiadei de limba engleză, clasele VII-XII- 15.02.2020 și 

desfășurarea etapei județene a olimpiadei de    limba engleză-07.03.2020 

  Avizarea concursurilor școlare de specialitate înscrise în CAER/CAEJ 

  Verificarea documentelor si echivalarea inspecțiilor de definitivat   

  Membru în Comisia Județeană Evaluare Natională 2020 

  Membru în Comisia Județeană Bacalaureat 2020 

  Participare ședință de lucru comisie județeană de admitere –etapa a-II-a la Liceul cu Program Sportiv, 

Brăila 

  Participare grup de lucru conform solicitării MEC - cursul CRED, la Sinaia în perioada 13-16. 

 

 

DISCIPLINA GEOGRAFIE 

RESURSE UMANE 
La nivelul judeţului Brăila, în anul şcolar 2019-2020, au fost încadraţi 72 profesori de geografie, în unităţile 

şcolare din mediul urban şi rural. 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

 

Categoria 

de cadre 

didactice 

Titulari Suplinitori 

calificați 

Suplinitori 

necalificați 

Pensionari Asociați TOTAL 

Nr. 61 11 - - - 72 

 Grad I Grad II Definitivat Debutanți Doctorat Total 

 47 13 6 3 3 72 
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ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 

1. CONSFĂTUIRI JUDEŢENE 

Consfătuirea la disciplina geografie s-a desfăşurat în data de 28 septembrie 2019, la Colegiul Național “Ana 

Aslan” Brăila. Au fost transmise toate informaţiile primite la Consfătuirea naţională privind: 

- structura anului şcolar 2019-2020; 

- planurile cadru şi programele şcolare în vigoare;  

- manuale şcolare și auxiliare avizate MEN; 

- Bacalaureat, analiza examenului 2019, proba Ed – geografie;  

- precizări pentru anul 2019 – 2020, accent pus pe implementarea noului curriculum naţional la gimnaziu; 

- analiza rezultatelor concursurilor desfăşurate în anul şcolar 2018-2019;  

- precizări privind concursurile specifice pentru anul şcolar 2019-2020 (regulamente, grafic de desfăşurare) 

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

model de proiectare a unei unităţi de învăţare; organizarea cercurilor pedagogice şi planificarea activităţilor 

pentru primul semestru, precizări cu privire la evaluarea initial; 

- portofoliul profesorului de geografie și portofoliul elevilor. 

2. CERCURI/ACTIVITĂŢI METODICE 

SEMESTRUL I 

a) Cercul metodic al profesorilor de geografie din licee – 31 octombrie 2019, Liceul Teoretic “Nicolae 

Iorga” Brăila 

Teme:  

1. Lecţie demonstrativă la clasa a XII –a ”Europa. România. Uniunea Europeană” 

2. Teste inițiale: proiectare, modele de subiecte, barem de evaluare, model de analiză și interpretare, plan 

de măsuri (clasele IX – XII). 

3. Exemple de bune practici în legătură cu pregătirea elevilor pentru susţinerea examenelor naţionale. 

b) Cercul metodic al profesorilor de geografie din ciclul gimnazial – 1 noiembrie 2019, Liceul Teoretic 

“Nicolae Iorga” Brăila 

Teme:  

1. Aplicarea noului curriculum național la clasa a VII-a, lecție demonstrativă. 

2. Teste inițiale: proiectare, modele de subiecte, barem de evaluare, model de analiză și interpretare, plan 

de măsuri (clasele V – VII). 

SEMESTRUL al II –lea 

Activitatea metodică pe semestrul al II –lea, s-a desfășurat pe platforma Zoom și a avut ca temă 

”Organizarea și desfășurarea on-line a lecțiilor la disciplina geografie”  

Au participat la intruire privind educația în mediul online, organizată de Casa Corpului Didactic Brăila 

(Zoom, Teams, Webex, Meet, Google classroom), 22 de cadre didactice. 

Publicarea resurselor pe site-ul I.S.J. Brăila, domeniul RED – 11 materiale. 

3. ANALIZA CALITĂŢII EDUCAŢIEI, DIN PERSPECTIVA MONITORIZĂRII EXTERNE 

REALIZATE PRIN INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

În anul şcolar 2019-2020 s-au desfăşurat următoarele tipuri de inspecţii: 

a) Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice: 4, din care 1 inspecție specială pentru 

acordarea gradului didactic I și 1 inspecție specială pentru acordarea gradului didactic II, 2 note de 10; 2 

calificative Foarte Bine 

b) Inspecţii tematice: 12 

c) Inspecţii şcolare generale: 5 cadre didactice, 5 calificative Foarte Bine 

Aspecte vizate:  

1. Influenţarea politicii educaţionale prin modul de predare şi punere în valoare a geografiei. 

2. Aspecte generale ale curriculumului:  

- organizarea instruirii  pe baza competenţelor; 

- utilizarea raţională a conţinuturilor pentru atingerea compeţentelor programei; 

- proiectarea instruirii – macroproiectare şi microproiectare (unităţi de învăţare); 

3. Aspecte generale ale pregătirii lecţiei: planificare-proiectare, documentare, strategii (mijloace, metode şi 

procedee). 

4. Activitatea cu elevii în timpul lecţiei care cuprinde acţiunile de proiectare - conducere - coordonare, 

control şi monitorizare, ce implică resurse şi colaboratori (elevii), într-o desfăşurare logică şi cronologică de 

la momentul organizatoric, dezvoltarea interesului pentru activitate, formularea obiectivelor, raportarea 

acestora la strategii (mijloace, procedee şi metode), reactualizarea cunoştinţelor, participarea şi implicarea 

elevilor, utilizarea tablei în mod optim (scheme, tabele, grafice, denumiri şi desene), tehnici de lucru (tehnica 
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de desen, utilizarea planşelor, a imaginilor, a fişelor), utilizarea manualelor (analize de hărţi, scheme, 

grafice) – şi modalităţile de a-i implica pe elevi în folosirea manualului, munca independentă, fixarea, 

autoevaluarea, evaluarea şi notarea. 

 5. Aspectele profesionale: stăpânirea conţinutului predat, rigoarea ştiinţifică, structura, esenţializare, 

schematizare; urmărirea şi dozarea raportului formativ-informativ şi teoretico-practic în lecţie, capacitatea de 

comunicare, de reglare şi autoreglare, implicare, creativitate,  relaţia cu elevii a profesorilor, formularea şi 

utilizarea concluziilor şi aprecierilor obiective, echilibru, calm, stăpânire de sine. 

ORGANIZAREA OLIMPIADELOR ŞI A CONCURSURILOR ŞCOLARE 

1. Organizarea, elaborarea subiectelor și a baremelor de evaluare pentru etapele locale a Olimpiadei de 

Geografie și a Concursului Școlar Național de Geografie ”Terra – mica olimpiadă pentru clasele V-VII”- 

conform Deciziei Nr. 1012/16.12.2019 

2. Organizarea etapei locale a Olimpiadei de Geografie și a Concursului Școlar Național de Geografie 

”Terra – mica olimpiadă pentru clasele V-VII” în data de 17.01.2020. 

3. Concursul Școlar Național de Geografie ”Terra – mica olimpiadă pentru clasele V-VII”, etapa județeană, 

s-a desfășurat în data de 29.02.2020 la Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Brăila, cf. deciziei 246/19.02.2020 

SINTEZA  Rezultatelor obținute la faza județeană a Concursului Național de Geografie ”Terra” 

29.02.2020 

Clasa Nr. elevi 

participanți 

Sub 50p 50-59,99p 60-69,99p 70-79,99p 80-89,99p 90-100p 

a V-a 47 3 13 15 10 3 3 

a VI-a 38 1 5 8 8 8 8 

a VII-a 29 5 2 12 4 4 2 

Total 114 9 20 35 22 15 13 

 

4. Olimpiada Ştiinţele Pământului - faza judeţeană s-a desfășurat la Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga” în 

data de 29.02. 2020 – 2 elevi calificați la etapa națională. 

5. ALTE CONCURSURI (CAEN, CAERI, CAEJ): 

a. Concursul Interjudețean ”Decouvrons La Geographie De La France” – Decembrie 2019, Liceul Teoretic 

”N. Iorga” Brăila, coordonator Prof. Butoi Mirela 

b. Concursului  interjudețean ”Toate Pânzele Sus”, secțiunea geografie, destinat elevilor din clasa a VII –a, 

Școala Gimnazială ”Radu Tudoran” Brăila, 28.02.2020 

c. Simpozionul judeţean „Importanţa zonelor umede în dezvoltarea comunităţii”, ediţia a XIV-a, organizat 

de Universitatea "Constantin Brâncoveanu" Piteşti, Facultatea de Management Marketing în Afaceri 

Economice din Brăila, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi Administraţia Parcului 

Natural „Balta Mică a Brăilei”, în data de 12.02.2020 

d. Concursul de geografie ”La pas cu Pascu”, desfășurat la C. N. ”Gh. M. Murgoci” -16.10.2019. 

Conform Ordinului de Ministru nr. 4304/21.05.2020 sunt anulate competițiile școlare internationale, 

naționale, regionale, activitățile educative și competițiile sportive, oraganizate în anul școlar 2019-2020, la 

care participă elevi români. 

BACALAUREAT,  SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020  Proba E(d) 

Analiza rezultatelor obţinute de elevii din judeţul Brăila  

 

Nr. 

Crt. 
Disciplina Forma de Învățământ Înscrişi Prezenţi NOTE<5 NOTE>=5 % 

1 Geografie ZI  770 761 49 712 93,56% 

2 Geografie SERAL 6 5 0 5 100% 

3 Geografie FRECVENȚĂ REDUSĂ 13 12 6 6 50% 

4 TOTAL 789 778 55 723 92,93% 

Pe tranșe de note, rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Disciplina Note sub 

5 

Note 5-

5,99 

Note 6-6,99 Note 7-7,99 Note 8-8,99 Note 9-9,99 Note 10 Procent note 

>=5 

GEOGRAFI

E-ZI 

49 

(6,44%) 

77 

(10,81%) 

115 

(16,15%) 

134 

(18,82%) 

200 

(28,09%) 

172 

(24,16%) 

14 

(1,97%) 

712  

(93,56%) 

GEOGRAFI

E-SERAL 

0 0 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 0 0 5  

(100%) 

GEOGRAFI

E-

6  

(50%) 

1 

(16,67%) 

1  

(16,67%) 

1  

(16,67%) 

2 

 (33,33%) 

1 

 (16,67%) 

0 6  

(50%) 
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FRECVENȚ

Ă REDUSĂ 

Total 55 

(7,07%) 

78 

(10,79%) 

118 

(16,32%) 

136 

(18,81%) 

204 

(28,22%) 

173 

(23,93%) 

14 

(1,94%) 

723 

 (92,93%) 

 

Majoritatea notelor (52,15%) au fost situate între 8,00 și 9,99 și au fost obținute 14 note de 10 (1,94%). 

Procentul de promovabilitate la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, disciplina 

geografie (proba Ed) este de 92, 93%, în 8 unități de învățământ s-a înregistrat un procent de 100%, în 5 

unități de învățământ procentul de promovabilitate a fost peste 90%, 1 unitate de învățământ a obținut un 

procent de 81.4%, 2 unități de învățământ peste 70% și 1 unitate de învățământ a înregistrat un procent de 

60%. 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI:  

Respectarea legislației și organizarea procesului instructiv-educativ în conformitate cu programele școlare în 

vigoare; 

61 cadre didactice titulare (85%), respectarea pricipiului continuității la clasă; 

70% cadre didactice cu grad didactic I și doctorat; 

Orientarea demersului didactic spre formarea de competențe și utilizarea rațională a conținuturilor; 

Participarea cadrelor didactice la activitățile metodice; 

Perfecționarea continuă a cadrelor didactice prin înscrierea la grade didactice și la cursuri de perfecționare 

vizând educația în mediul online (22 cadre didactice) 

Implicarea cadrelor didactice în organizarea olimpiadelor și a concursurilor școlare, în proiecte  educative la 

nivel județean, interjudețean și național; 

Elaborarea de resurse și publicarea acestora pe site-ul I.S.J. Brăila, domeniul Resurse Educaționale Deschise 

Rezultatele obținute la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020. 

PUNCTE SLABE:  

Lipsa cabinetelor de geografie sau slaba dotare a celor existente; 

Numărul mic de resurse educaționale publicate pe site-ul I.S.J. Brăila, domeniul Resurse Educaționale 

Deschise; 

Anularea concursurilor și a olimpiadelor școlare; 

Dificultăți în organizarea procesului instructiv-educativ în mediul online. 

OPORTUNITĂȚI: 

Dotarea tehnico-materială a unităților școlare; 

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în domeniul TIC  

Îmbogățirea bazei de resurse educaționale deschise; 

Participarea la programul de formare ”CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, acreditat 

prin O.M. nr. 3166/14.02.2019. 

 

 

DISCIPLINA FIZICĂ 

 

I.ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE LA 

DISCIPLINA FIZICĂ; 

Strategia de dezvoltare a învăţământului brăilean, promovată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, se înscrie în 

reperele stabilite de Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Strategia de Descentralizare 

a Învăţământului Preuniversitar, obiectivele în domeniul educaţiei din cadrul Strategiei Europa 2020, PLAI 

şi PRAI. 

În acest context, opţiunile strategice şi conduitele decizionale ale I.S.J. Brăila au fost orientate spre 

stimularea performanţei educaţionale, spre monitorizare, control şi evaluare a calităţii, spre asigurarea 

consilierii specializate în domeniul descentralizării administrative şi financiare a unităţilor şcolare, spre 

adaptarea ofertei educaţionale la realităţile economice şi sociale. 

Obiectivele generale, stabilite prin planul managerial al inspectorului şcolar de specialitate (disciplina 

FIZICĂ), care vizează atât activitatea desfăşurată în Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, cât şi activitatea 

desfăşurată în unităţile de învăţământ din judeţ, au fost următoarele: 

 Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea 

atingerii standardelor de integrare europeană; 

 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor; 

 Reconstrucţia învăţământului din mediul rural; 
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 Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere 

educaţională; 

 Investiţia în educaţie, în formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic; 

 Întărirea rolului şcolii prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale şi realizarea de activităţi 

extracurriculare şi programe de cooperare internaţională; 

 Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, al fiecărei catedre, al 

fiecărui cadru didactic şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local; 

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

desfăşoare pe baza metodelor alternative;  

 Monitorizarea grupelor cu elevii capabili de performanţă; 

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

unităţii şcolare; 

 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, 

atingerea standardelor curriculare de performanţă; 

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

 Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza criteriilor de monitorizare şi 

evaluare şi/sau a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum; 

 Dobândirea de noi competenţe metodice şi sociale; 

 Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente; 

 Asigurarea încadrării unităţilor şcolare cu personal didactic calificat; 

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

 Identificarea ofertanţilor de formare şi direcţionarea personalului didactic către aceşti ofertanţi; 

 Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare; 

 Promovarea propriei imagini; 

 Prezentarea unor exemple de bună practică; 

 Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi de creştere a autonomiei unităţilor de învăţământ. 

II. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

 

Total 

persoane/Total 

norme 

Nr. total 

profesori 

titulari/Nr. 

norme 

Nr. total profesori 

suplinitori/Nr. 

norme suplinitori 

Nr. profesori 

suplinitori 

necalificați/Nr. 

norme necalificați 

Nr. total 

pensionari/Nr. 

norme pensionari 

92/ 87,03 67/68,38 11/12,83 4/2,90 6/2,92 

III.ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 

 III.1. CONSFĂTUIRI JUDEŢENE 

Consfătuirea la disciplina chimie s-a desfăşurat în data de 19 septembrie 2019 la Școala Gimnazială ”Fănuș 

Neagu” Brăila. Au fost transmise toate informaţiile primite prin 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 VII-a; 

- bacalaureat - analiza examenului 2019; 

- precizări  transmise de la MEN pentru anul școlar  2019 - 2020; 

- analiza olimpiadelor și  concursurilor desfăşurate în anul şcolar 2018-2019;  

-precizări privind olimpiadelor și  concursurilor  specifice pentru anul şcolar 2019-2020;  

-organizarea preliminară a olimpiadelor și concursurilor pentru anul  școlar 2019-2020(locații, organozatori);  

-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.  

 III.2  CERCURI PEDAGOGICE 

Semestrul I  

Fizica, Chimie: 

Concurs National de fizică „Evrika” 1-3 Noiembrie 2019 

Locația: Colegiul Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila 

Participă profesorii de fizică și chimie din municipiul și județul Brăila 
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Coordonator: Inspector școlar Mariana Constantinescu  

Laboranți: 

Tema cerc: - „Impactul aditivilor asupra organismului” 

- Aspectele biochimice şi biologice în alimentaţia umană 

Laborant:  Bunea Viorica 

Locația: Liceul cu Program Sportiv Brăila 

Data: 14. Noiembrie 2019, ora 12,00 

Semestrul II 

Activitatea 1 

Data: 22 februarie 2020 

Olimpiada de  chimie-etapa județeană 

Locația: Colegiul Național ”Gh. Munteanu Murgoci” 

Participă pofesori  de chimie din municipiu și județ  

Activitatea 2 

Data: 29  februarie 2020 

Olimpiada  interdisciplinară  ”Șiințele Pămânului”-etapa județeană 

Locația: Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga” 

Participă pofesori  de fizică, chimie, biologie, geografie  din municipiu și județ  

Activitatea 3  

Data: 28 martie  2020 

Concursul  de chimie ”Petru Poni”-etapa județeană 

Locația:  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” 

Participă pofesori  de chimie din municipiu și județ 

Activitatea 4  

Data: 4 martie 2020 

Sesiunea de comunicări științifice la chimie,  pentru elevii  de liceu-etapa județeană 

Locația: Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” 

Participă pofesori  de chimie din municipiu și județ 

Activitatea  5 

Data: 16 mai 2020 

Concursul de Chimie pentu clasa a VII-a ”Raluca Ripan”-etapa județeană 

Locația: Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” 

Participă pofesori  de chimie din municipiu și județ  

Activitatea  6 

Data: 30 mai  2020 

Olimpiada  Științe pentru Juniori-etapa județeană 

Locația:  Școala Gimnazială Aurel Vlaicu” 

Participă pofesori  de fizică, chimie, biologie din municipiu și județ 

Activitatea 7  

Data: 30 mai  2020 

Concursul de fizică-chimie, pentru mediul rural, clasele VI-VIII ”Impuls perpetuum”-etapa județeană 

Locația:   Liceul Teoretic ”Panait Cerna” 

Participă pofesori  de fizică, chimie din  județ 

Activitatea 8  

Data: aprilie-mai 2020 

Olimpiada de Creativitate Științifică-etapa județeană 

Locația: Colegiul Național ”Ana Aslan” 

Participă pofesori  de chimie din municipiu și județ 

 Observație: 

Activitățile de cerc pedagogic s-au desfășurat conform planificării doare cele până în data de 11 martie 2019, 

toate celelelte au fost suspendate prin ordin de ministru. 

III. 3. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice 
Total 

inspecţii 

Grade didactice Inspecţii 

Curente 

Calificative 

acordate 

Inspecţii 

speciale 

Note acordate 

FB B 

 
S 10 9 8 

2 Gradul I-II 1 1 0 0 1 1 0 0 
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Nu au fost profesori care au susținut examen de definitivat la disciplina Fizică. 

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

titularizare în învăţământ 

 Nu au mai fost realizate din cauza situației epidemiologice. 

III.5.Inspecții școlare generale desfășurate în semestrul I  

Nr. 

crt. 

Unitatea școlară Disciplina Nr. cadre 

didactice 

inspectate 

Calificative 

acordate 

FB B A S 

1. Liceul Teoretic 

„George Vâlsan” Făurei 

 Fizică 1 1       

 2. Școala Gimnazială 

 „Mircea Vodă” 

 Fizică 1 1    
  

3. Școala Gimnazială „Radu Tudoran”  Chimie  

 Fizică 

1 

1 

1 

1 

    
  

 

Rezultate obținute la examenul de titularizare: 

 Participanți la examenul de titularizare pentru disciplina Fizică: 1 profesor cu notă peste 5,00. 

 

 IV. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  

IV. 1.  Olimpiada Națională de Fizică-etapa județeană desfășurată în data de 15 februarie 2020, la 

Colegiul Național  ”Nicolae Bălcescu”.  

Participare la 

etapa județeană 

Număr de premii 

acordate 

Număr de mențiuni Calificați la etapa națională 

101 19 13 10 elevi 

  

IV.2. Concursul Național EVRIKA s-a desfășurat la Brăila în perioada 1-3 noiembrie 2019, la Colegiul 

Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci” 

Participare la  

etapa 

națională 

Premii obținute la etapa națională 

6 elevi TRANDAFIR COSMIN PETRUŞ, clasa a 7-a, Şcoala Gimnazială "Fănuș Neagu" (21 

puncte din 30 max) 

TÎRHOACĂ BOGDAN, clasa a 8-a, Colegiul Național "Gh. Munteanu Murgoci" (21.50 

puncte) 

MIHALCEA GEORGIAN RAREŞ, clasa a 9-a, Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu” ( 

14,50) 

AXENTE DIANA IOANA, clasa a 7-a, Colegiul Național ”Gh. Munteanu Murgoci” 

(18.50) 

GRIGORE AMALIA ELENA, clasa a 7-a, Colegiul Național "Gh. Munteanu Murgoci" 

(18.00) 

 

IV. 3. Olimpiada de astronomie-etapa județeană desfășurată în data de 01 februarie 2020 la Școala 

Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza ” 

Participanți 

Etapa județeană 

Premii acordate Mențiuni acordate Elevi calificați la 

națională 

15 din care 9 la 

juniori,  4 la seniori I, 

1 elev la seniori II 

9 din care; 

4 la juniori, 

4 la seniori I 

1 la seniori II 

2 din care : 

1 la juniori 

1 la seniori I 

4 elevi calificați( 2 la 

juniori, 2 la seniori I) 

IV.4. Olimpiada Ştiinţele Pământului -etapa județeană desfășurată în data de 19 ianuarie 2019- la 

Liceul Teoretic „Nicolae  Iorga” 

Olimpiada Științele pământului s-a desfășurat în data de 29 februarie 2020 la Liceul Teoretic ”Nicolae 

Iorga”  

Participare la 

etapa județeană 

Premii obținute Mențiuni obținute la etapa 

județeană 

Calificați la etapa națională 

etapă, ce a fost suspendată 

prin ordin de ministru 

20 3 4 2 elevi 
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IV.5. Concursul judeţean ”Isaac Newton” - este  concurs interjudețean Nr. 1789 , înscris în CAERI cu 

Nr. 12986/2/22.01.2020, destinat elevilor de gimnaziu, începând cu clasa a Vl-a, cu scopul antrenării 

elevilor în competiţiile specifice fizicii –113 participanţi din 17 şcoli gimnaziale din municipiu şi judeţ. Au 

participat la clasa a VI-a -61 elevi, clasa a VII-43 elevi, la clasa a VIII-a 9 elevi. 

Premii obținute: VI- 3 premii 11 mentiuni; VII-3 premii si 6 mentiuni, VIII- 4 premii si 1mențiuni. 

IV.6 Concursul Național Vrânceanu-Procopiu- desfășurat în data de 8 decembrie 2019, Bacău  
Nr

. 

crt

. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clas

a 

Unitatea  de învățământ Localitat

ea 

Numele și prenumele 

profesorilor îndrumători la 

matematică și fizică 

1 Mihalcea Rareş-

Georgian 

a IX-

a 

Colegiul Național ”Nicolae 

Bălcescu” 

Brăila Prof. matematică Botea Viorel 

Prof. fizică Moraru Florin 

2 Popa Ioan-Alexandru a X-a Colegiul Național ”Nicolae 

Bălcescu” 

Brăila Prof. matematică Danielescu 

Iulian 

Prof. fizică Stroe Aurelia 

3 Papuc Irina a X-a Colegiul Național ”Nicolae 

Bălcescu” 

Brăila Prof. matematică Danielescu 

Iulian 

Prof. fizică Stroe Aurelia 

    Toate celelalte concursuri și olimpiade pe disciplină au fost  suspendate prin ordin de ministru.
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V.Examenul de Bacalaureat 

 Rezultate finale pe licee-sesiunea iunie-iulie 2020 
Unitate Inscrisi Cu toate 

rezultatele 

Promovabilita

te 

Pre- 

zenti 

Neprezen- 

tati 

Elimi- 

nati 

Res

-

pins

i 

Respinsi 

cu medii 

Reusiti 

TOTAL 

Reusiti 6-

6,99 

Reusiti 7-

7,99 

Reusiti 8-

8,99 

Reu-siti 

9-9,99 

Reu

-siti 

10 

Total 2109 2109 71.45 2007 102 2 571 109 1434 316 324 407 385 2 

Colegiul 

Economic "Ion 

Ghica" 

184 184 70.11 174 10 0 52 12 122 42 56 22 2 0 

Colegiul Naţional 

"Ana Aslan" 

95 95 93.68 95 0 0 6 1 89 11 20 37 21 0 

Colegiul Naţional 

"Gheorghe 

Munteanu 

Murgoci" 

181 181 100.00 181 0 0 0 0 181 3 11 43 122 2 

Colegiul Naţional 

"Nicolae 

Bălcescu" 

171 171 98.24 170 1 0 3 1 167 10 21 58 78 0 

Colegiul Tehnic 

"C. D. Neniţescu" 

94 94 36.47 85 9 1 53 3 31 12 12 7 0 0 

Liceul Cu Program 

Sportiv 

111 111 67.89 109 2 0 35 18 74 41 17 14 2 0 

Liceul De Arte "H. 

Darclee" 

119 119 87.93 116 3 0 14 5 102 26 27 27 22 0 

Liceul Pedagogic 

"D.P. 

Perpessicius" 

147 147 95.89 146 1 0 6 3 140 10 26 62 42 0 

Liceul Tehnologic 

"Anghel Saligny" 

30 30 9.09 22 8 0 20 2 2 2 0 0 0 0 

Liceul Tehnologic 

"Edmond Nicolau" 

Brăila 

101 101 27.78 90 11 0 65 15 25 16 8 1 0 0 
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Liceul Tehnologic 

"Gheorghe 

K.Constantinescu" 

22 22 40.00 20 2 0 12 2 8 2 4 1 1 0 

Liceul Tehnologic 

"Grigore Moisil" 

68 68 29.41 51 17 0 36 1 15 7 7 1 0 0 

Liceul Tehnologic 

"Matei Basarab" 

Măxineni 

19 19 22.22 18 1 0 14 1 4 3 0 0 1 0 

Liceul Tehnologic 

"Nicolae Oncescu" 

21 21 47.06 17 4 1 8 1 8 8 0 0 0 0 

Liceul Tehnologic 

"Nicolae 

Titulescu" 

Însurăţei 

126 126 42.73 110 16 0 63 9 47 21 14 9 3 0 

Liceul Tehnologic 

"Panait Istrati" 

Brăila 

76 76 19.72 71 5 0 57 5 14 12 1 1 0 0 

Liceul Teoretic 

"Constantin 

Angelescu" 

70 70 75.00 68 2 0 17 3 51 13 9 18 11 0 

Liceul Teoretic 

"George Vâlsan" 

91 91 50.00 86 5 0 43 5 43 19 10 9 5 0 

Liceul Teoretic 

"Mihail Sebastian" 

94 94 59.14 93 1 0 38 14 55 18 20 12 5 0 

Liceul Teoretic 

"Nicolae Iorga" 

150 150 95.92 147 3 0 6 3 141 17 25 50 49 0 

Liceul Teoretic 

"Panait Cerna" 

139 139 83.33 138 1 0 23 5 115 23 36 35 21 0 
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Situatia generală a candidatilor la examenul de bacalaureat 
Forma de 

invatama

nt 

Nr 

elevi 

inscris

i 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezenta

ti 

Nr. elevi 

eliminati 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Din care cu medii: Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

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

Zi 1995 1926 

(96,54%) 
69 (3,46%) 

1 

(0,05%) 

507 

(26,32%) 

402 

(79,29%) 

105 

(20,71%) 

1418 

(73,62%) 

306 

(21,58%) 

320 

(22,57%) 

405 

(28,56%) 

385 

(27,15%) 

2 

(0,14%) 

Seral 74 
50 (67,57%) 

24 

(32,43%) 
0 (0%) 40 (80%) 36 (90%) 4 (10%) 10 (20%) 6 (60%) 3 (30%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 

redusă 

40 
31 (77,5%) 9 (22,5%) 

1 

(3,23%) 
24 (77,42%) 24 (100%) 0 (0%) 6 (19,35%) 4 (66,67%) 1 (16,67%) 1 (16,67%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 2109 2007 

(95,16%) 

102 

(4,84%) 
2 (0,1%) 

571 

(28,45%) 

462 

(80,91%) 

109 

(19,09%) 

1434 

(71,45%) 

316 

(22,04%) 

324 

(22,59%) 

407 

(28,38%) 

385 

(26,85%) 

2 

(0,14%) 

 

Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la disciplina Fizică,  au fost transmise modele de subiecte de antrenament elaborate de CNEE. 

Rezultatele probei E.d) la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie: 

 Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat-promoția 2019-2020+promoția curentă 

                 

F
o

rm
a
 d

e 
in

v
a

ta
m

a
n

t 

T
ip

u
l 

p
ro

b
ei

 (
o

b
li

g
a

to
ri

u
 

sa
u

 l
a
 a

le
g

er
e)

 

In
it

ia
la

 p
ro

b
ei

 

D
is

ci
p

li
n

a
 

F
el

 e
x

a
m

in
a

re
  

(s
cr

is
, 

co
m

p
et

en
țe

) 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

eu
si

ti
 

Din care cu note Numar de 

candidati 

respinsi 

Numar 

candidati 

neprezenta

ti 

Numar 

candidat

i 

eliminati 

5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

 - 

10 Admis 

Zi Aleger E)d Chimi Scri 11 108 9 (8,33%) 5 (4,63%) 8 (7,41%) 29 48 9 (8,33%) 2 8 (6,9%) 3 (2,52%) 0 (0%) 



                    INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 

    ___________________________________________________________________________ 

151 
 

e ) e s 9 (93,1%) (26,85%) (44,44%) (1,85%) 

TOTAL proba E)d) 11

9 

108 

(93,1%) 

9 (8,33%) 5 

(4,63%) 

8 

(7,41%) 

29 

(26,85%) 

48 

(44,44%) 

9 (8,33%) 2 

(1,85%) 

8 (6,9%) 3 (2,52%) 0 (0%) 

Seral Aleger

e 

E)d

) 

Chimi

e 

Scri

s 

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

TOTAL proba E)d) 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecven

ță 

redusă 

Aleger

e 

E)d

) 

Chimi

e 

Scri

s 

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

TOTAL proba E)d) 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Aleger

e 

E)d

) 

Fizică Scri

s 

17

5 

148 

(87,06%) 

11 (7,43%) 11 

(7,43%) 

13 

(8,78%) 

22 

(14,86%) 

56 

(37,84%) 

35 

(23,65%) 

4 (2,7%) 22 

(12,94%) 

5 (2,86%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)d) 17

5 

148 

(87,06%) 

11 

(7,43%) 

11 

(7,43%) 

13 

(8,78%) 

22 

(14,86%) 

56 

(37,84%) 

35 

(23,65%) 

4 (2,7%) 22 

(12,94%) 

5 (2,86%) 0 (0%) 

Seral Aleger

e 

E)d

) 

Fizică Scri

s 

17 1 (12,5%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (87,5%) 9 (52,94%) 0 (0%) 

Frecven

ță 

redusă 

Aleger

e 

E)d

) 

Fizică Scri

s 

5 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 2 (40%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)d) 22 1 (9,09%) 1 

(100%) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 

(90,91%) 

11 (50%) 0 (0%) 
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 Plan de acţiune remedial vizând calitatea învăţării reflectate în rezultatele la simularea examenului de  

bacalaureat 

Planul general de măsuri remediale care vizează calitatea învăţării reflectate în rezultatele la examenul 

naţional, cuprinde următoarele puncte: 

La nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Brăila: 

- aplicarea şi analiza obiectivă a testelor de evaluare longitudinală; 

- discutarea rezultatelor cu elevii și oferirea de explicații pentru remedierea greșelilor; 

- realizarea de către cadrele didactice a planurilor de remediere a deficienţelor/ de stimulare a performanţei 

elevilor; 

- parcurgerea adaptată a programelor şcolare; 

- realizarea unei evaluări obiective şi raportarea rezultatelor evaluării formative la evaluarea iniţială; 

- rezolvarea de subiecte – modele pentru examenul de evaluare naţională și bacalaureat; 

- aplicarea simulărilor examenului de evaluare naţională și bacalaureat, analiza rezultatelor obţinute de elevi 

la simulări şi remedierea deficienţelor constatate. 

La nivelul inspectoratului şcolar judeţean Brăila: 

- analiza comparativă a rezultatelor obţinute de elevi la examenul de evaluare naţională/bacalaureat şi cele 

obţinute la clasă; 

- realizarea inspecţiilor tematice în  unităţile şcolare cu rezultate sub 50%; 

- conceperea planului operaţional judeţean; 

- inspecţii şcolare în toate unităţile de învăţământ gimnazial care să vizeze parcurgerea adaptată a 

programelor şcolare şi evaluarea obiectivă a elevilor (inspecţii realizate de inspectorul şcolar, împreună cu 

profesorii metodişti ai I.S.J. Brăila); 

- sprijinirea cadrelor didactice în consolidarea metodelor eficiente de predare-învăţare-evaluare, în cadrul 

cercurilor pedagogice şi a cursurilor organizate de C.C.D. Brăila. 

VI. Formarea continuă a cadrelor didactice.                                                                                                                      

Toate activităţile cuprinse în programul C.C.D. au fost respectate, participarea cadrelor didactice fiind foarte 

bună. Temele au urmărit îmbunătăţirea procesului educaţional şi obţinerea unor rezultate cât mai bune de 

către elevii judeţului la examenele şi concursurile şcolare, în cadrul cercurilor metodice la disciplina fizică 

accentul a fost pus pe diseminarea modelelor de bune practici în activitatea didactică la disciplina ştiinţe ale 

naturii. Profesori cu o experienţă recunoscută la nivel judeţean au organizat şi pregătit activităţi de prezentare 

a curriculei la disciplina ştiinţe din ţări ale Uniunii Europene. Temele dezbătute în cadrul cercurilor metodice  

și a ședințelor comisiilor de lucru pe disciplină din acest an şcolar au fost: 

- Analiza noile programe școlare pentru gimnaziu, pentru clasa a VII-a ; 

- Pregătirea elevilor de gimnaziu pentru performanţă; 

- Pregătirea elevilor de liceu pentru examenul de bacalaureat; 

- Bune practici în domeniul mobilităţilor individuale de formare continuă a cadrelor didactice; 

- Rolul proiectelor europene in accesibilizarea fizicii in gimnaziu. 

În contexul epidemiologic actual  au participat la cursuri pentru desfășurarea de ore online, EDUCATIA 

ONLINE (8 ore Webex, Teams, Zoom, Meet, Google Classroom), la disciplina fizică, un număr de 27 de 

cadre didactice. 

Analiza SWOT a activității didactice 

Puncte tari 

 • Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu respectarea legislaţiei în vigoare 

şi cu reglementările M.E.N. cuprinse în regulamentele şi metodologiile specifice;  

•  Participarea cadrelor didactice din școli la proiecte și programe județene, zonale, regionale, naționale, 

europene și la mobilități europene (înscrise în  C.A.E.N./C.A.E.R.);  

•  Crearea unei baze de date cu elevii capabili de performanțe; 

•  Incadrarea cu personal didactic perfecționat;  

• Implicarea metodiștilor în activități diverse (inspecții pentru susținerea gradelor didactice,  monitorizare 

simulărilor la obiectele pentru bacalaureat,  inspecții pentru ocuparea unor posturi didactice, cursuri de 

formare prin Casa Corpului Didactic;  

• Adaptarea la elementele de noutate în ceea ce privește procesul de predare-evaluare a elevilor;  

Puncte slabe 

• Nivel încă ridicat de subiectivitate în procesul de autoevaluare/evaluare la nivelul inspecţiei şcolare,  

comisiilor de specialitate;  
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•  Lipsa /insuficienţa unor stagii/programe de formare continuă care să dezvolte competenţele de evaluare a 

activităților elevilor;  

• Insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor manageri în vederea obţinerii de fonduri 

europene nerambursabile pentru dezvoltare instituţională;  

•  Lipsa proiectelor comune și a parteneriatelor dintre profesori, părinți,  consilieri școlari;    

•  Rezistenţa la schimbare şi lipsa motivaţiei unor cadre didactice pentru activități de calitate;  

• Existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate foarte scăzută la examenele naţionale;  

 • Rata încă ridicată a absenteismului şi a abandonului şcolar în unităţile din zonele cu populaţie de etnie 

rromă şi în cele din zone defavorizate (sărăcie);   

•Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în unele comunităţi;  

• Existenţa, uneori, a blocajelor în comunicarea oficială;   

 • Insuficinta dotare cu aparatură și instrumente specifice laboratoarelor școlare;  

 •  Posibilitățile limitate de deplasare în teritoriu din diverse cauze ( resurse limitate, rețea școlară mare și 

dispersată). 

Oportunități 

•Existenţa unor parteneriate ale Inspectoratului Şcolar cu furnizori ai unor programe acreditate de formare 

(ONG-uri, universităţi);  

•Colaborare instituțională eficientă cu autoritățile naționale și județene ( Instituția Prefectului, Consiliul 

Județean, Poliție, Jandarmerie, etc.); 

• Existența unui număr important de acorduri de parteneriat, colaborări cu O.N.G.-uri și instituții locale și 

județene pentru derularea de activități extracurriculare, de realizare a activităților educative într-un cadru mai 

puțin formal și care are mare legătură cu comunitatea;  

•Continuarea derulării Programelor guvernamentale de susţinere elevilor provenind din familii cu venituri 

mici (“Bani de liceu”, “Rechizite şcolare”);  

Amenințări 

•Reducerea populației școlare într-un ritm alert; 

•Reducerile de posturi, cu diminuarea în şcoli a personalului administrativ;  

•Resurse bugetare insuficiente pentru dotări;   

•Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/ elevi;  

•Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie (Consilii locale, societăţi comerciale, sindicate, părinţi, 

elevi, cadre didactice) privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare învăţământului; 

•   Dificultatea cadrelor didactice  care fac naveta în a se implica în activitățile educative din școală. 

VlI.Soluţii pentru optimizarea activităţii didactice 

- Utilizarea laboratorului de chimie; abordarea experimentului de laborator integrat în lecţii; 

- Valorificarea informaţiilor furnizate de evaluarea continuă a elevilor pentru stabilirea măsurilor 

ameliorative necesare; 

- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor comisiilor metodice în şcoală; monitorizarea acestora; Susţinerea 

de lecţii demonstrative în cadrul cercurilor pedagogice şi analiza riguroasă a acestora; 

- Abordarea unor teme de didactică specialităţii în cadrul cercurilor pedagogice; temele trebuie să vizeze atât 

pregătirea teoretică, dar şi aplicaţii practice propuse; organizarea de dezbateri pentru împărtăşirea experienţei 

personale a fiecărui profesor; 

- Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, deschidere spre dezvoltare profesională;    

- Manifestarea unei conduite auto-reflexive privind propria prestaţie didactică; conştientizarea că activitatea 

pedagogică este perfectibilă ; 

- Pregătirea elevilor selecţionaţi pentru faza naţională a olimpiadei cu ajutorul echipelor de profesori, în 

cadrul cercului( fie și în condițiile speciale de anul acesta) 

- Găsirea celor mai bune soluții pentru desfășurarea unui învățământ de calitate, în contextul pandemiei 

actuale, în orice formă de  predare, face-to-face sau online. 

 

 

DISCIPLINA CHIMIE 

 

1.ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE LA 

DISCIPLINA CHIMIE; 

Strategia de dezvoltare a învăţământului brăilean, promovată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, se înscrie în 

reperele stabilite de Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Strategia de Descentralizare 

a Învăţământului Preuniversitar, obiectivele în domeniul educaţiei din cadrul Strategiei Europa 2020, PLAI 

şi PRAI. 
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În acest context, opţiunile strategice şi conduitele decizionale ale I.S.J. Brăila au fost orientate spre 

stimularea performanţei educaţionale, spre monitorizare, control şi evaluare a calităţii, spre asigurarea 

consilierii specializate în domeniul descentralizării administrative şi financiare a unităţilor şcolare, spre 

adaptarea ofertei educaţionale la realităţile economice şi sociale. 

Obiectivele generale, stabilite prin planul managerial al inspectorului şcolar de specialitate (disciplina 

CHIMIE), care vizează atât activitatea desfăşurată în Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, cât şi activitatea 

desfăşurată în unităţile de învăţământ din judeţ, au fost următoarele: 

 Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea 

atingerii standardelor de integrare europeană; 

 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor; 

 Reconstrucţia învăţământului din mediul rural; 

 Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere 

educaţională; 

 Investiţia în educaţie, în formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic; 

 Întărirea rolului şcolii prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale şi realizarea de activităţi 

extracurriculare şi programe de cooperare internaţională; 

 Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, al fiecărei catedre, al 

fiecărui cadru didactic şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local; 

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

desfăşoare pe baza metodelor alternative;  

 Monitorizarea grupelor cu elevii capabili de performanţă; 

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

unităţii şcolare; 

 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, 

atingerea standardelor curriculare de performanţă; 

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

 Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza criteriilor de monitorizare şi 

evaluare şi/sau a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum; 

 Dobândirea de noi competenţe metodice şi sociale; 

 Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente; 

 Asigurarea încadrării unităţilor şcolare cu personal didactic calificat; 

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

 Identificarea ofertanţilor de formare şi direcţionarea personalului didactic către aceşti ofertanţi; 

 Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare; 

 Promovarea propriei imagini; 

 Prezentarea unor exemple de bună practică; 

 Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi de creştere a autonomiei unităţilor de învăţământ. 

II. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

 

Total 

persoane/Total 

norme 

Nr. total 

profesori 

titulari/Nr. 

norme 

Nr. total profesori 

suplinitori/Nr. 

norme suplinitori 

Nr. profesori 

suplinitori 

necalificați/Nr. 

norme necalificați 

Nr. total 

pensionari/Nr. 

norme pensionari 

63/ 60,02 55/50,33 5/8,01 1/1,24 1/0,44 

 

 III.ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE, EVALUARE ŞI CONTROL 

 III.1. CONSFĂTUIRI JUDEŢENE 

Consfătuirea la disciplina chimie s-a desfăşurat în data de 19 septembrie 2019 la Școala Gimnazială „Fănuș 

Neagu” Brăila. Au fost transmise toate informaţiile primite prin 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 VII-a; 

- bacalaureat - analiza examenului 2019; 

- precizări transmise de la MEN pentru anul școlar 2019 - 2020; 

- analiza olimpiadelor și concursurilor desfăşurate în anul şcolar 2018-2019;  
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-precizări privind olimpiadelor și concursurilor specifice pentru anul şcolar 2019-2020;  

-organizarea preliminară a olimpiadelor și concursurilor pentru anul școlar 2019-2020(locații, organozatori);  

-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.  

III.2 CERCURI PEDAGOGICE 

Semestrul I  

Fizica, Chimie: 

Concurs National de fizică „Evrika” 1-3 Noiembrie 2019 

Locația: Colegiul Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila 

Participă profesorii de fizică și chimie din municipiul și județul Brăila 

Coordonator: Inspector școlar Mariana Constantinescu  

Laboranți: 

Tema cerc: -„Impactul aditivilor asupra organismului” 

- Aspectele biochimice şi biologice în alimentaţia umană 

Laborant:  Bunea Viorica 

Locația: Liceul cu Program Sportiv Brăila 

Data: 14. Noiembrie 2019, ora 12,00 

Semestrul II 

Activitatea 1 

Data: 22 februarie 2020 

Olimpiada de  chimie-etapa județeană 

Locația: Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci” 

Participă pofesori  de chimie din municipiu și județ  

Activitatea 2 

Data: 29  februarie 2020 

Olimpiada  interdisciplinară  ”Șiințele Pămânului”-etapa județeană 

Locația: Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga” 

Participă pofesori  de fizică, chimie, biologie, geografie  din municipiu și județ  

Activitatea 3  

Data: 28 martie  2020 

Concursul  de chimie ”Petru Poni”-etapa județeană 

Locația:  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” 

Participă pofesori  de chimie din municipiu și județ 

Activitatea 4  

Data: 4 martie 2020 

Sesiunea de comunicări științifice la chimie,  pentru elevii  de liceu-etapa județeană 

Locația: Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” 

Participă pofesori  de chimie din municipiu și județ 

Activitatea  5 

Data: 16 mai 2020 

Concursul de Chimie pentu clasa a VII-a ”Raluca Ripan”-etapa județeană 

Locația: Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” 

Participă pofesori  de chimie din municipiu și județ  

Activitatea  6 

Data: 30 mai  2020 

Olimpiada  Științe pentru Juniori-etapa județeană 

Locația:  Școala Gimnazială Aurel Vlaicu” 

Participă pofesori  de fizică, chimie, biologie din municipiu și județ 

Activitatea 7  

Data: 30 mai  2020 

Concursul de fizică-chimie, pentru mediul rural, clasele VI-VIII ”Impuls perpetuum”-etapa județeană 

Locația:   Liceul Teoretic ”Panait Cerna” 

Participă pofesori  de fizică, chimie din  județ 

Activitatea 8  

Data: aprilie-mai 2020 

Olimpiada de Creativitate Științifică-etapa județeană 
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Locația: Colegiul Național ”Ana Aslan” 

Participă pofesori  de chimie din municipiu și județ 

 Observație: 

Activitățile de cerc pedagogic s-au desfășurat conform planificării doare cele până în data de 11 martie 2019, 

toate celelelte au fost suspendate prin ordin de ministru. 

 III. 3. Inspecţii realizate în vederea susţinerii gradelor didactice 

 

Total 

inspecţii 

Grade didactice Inspecţii 

Curente 

Calificative 

acordate 

Inspecţii 

speciale 

Note acordate 

FB B S 10 9 8 

2 Gradul I-II 1 1 0 0 1 1 0 0 

Nu au fost profesori care au susținut examen de definitivat la disciplina Chimie în anul școlar 2019-2020. 

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

învăţământ 

 Nu au mai fost realizate din cauza situației epidemiologice. 

III.5. Inspecții școlare generale desfășurate în semestrul I  

Nr. 

crt. 

Unitatea școlară Disciplina Nr. cadre 

didactice 

inspectate 

Calificative 

acordate 

FB B A S 

1. Liceul Teoretic 

„George Vâlsan” Făurei 

Fizică 1 1    

2. Școala Gimnazială 

„Mircea Vodă” 

Fizică 1 1    

3. Școala Gimnazială „Radu Tudoran” Chimie 

Fizică 

1 

1 

1 

1 

   

 

 Rezultate obținute la examenul de titularizare: 

 Participanți la examenul de titularizare pentru disciplina Chimie: 5 profesori, din care 2 au obținut note peste 

5,00 și 3 au obținut sub 5,00. 

IV. OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  

IV. 1. Olimpiada Națională de Chimie-etapa județeană desfășurată în data de 22 februarie 2020, la Colegiul 

Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”  

Participare la 

etapa județeană 

Premii obținute Mențiuni obținute la etapa 

județeană 

Calificați la etapa națională 

etapă, ce a fost suspendată 

prin ordin de ministru 

42 13 8 5 elevi (unul pe fiecare nivel de 

clasă) 

 IV.2 Olimpiada Științele pământului s-a desfășurat în data de 29 februarie 2020 la Liceul Teoretic 

”Nicolae Iorga”  

Participare la 

etapa județeană 

Premii obținute Mențiuni obținute la etapa 

județeană 

Calificați la etapa națională 

etapă, ce a fost suspendată 

prin ordin de ministru 

20 3 4 2 elevi 

Toate celelalte concursuri și olimpiade pe disciplină au fost suspendate prin ordin de ministru 
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 V.Examenul de Bacalaureat 

 Rezultate finale pe licee-sesiunea iunie-iulie 2020 
Unitate Inscrisi Cu 

toate 

rezultat

ele 

Promovabili

tate 

Pre- 

zenti 

Nepreze

n- 

tati 

Elimi- 

nati 

Res-

pinsi 

Respinsi 

cu medii 

Reusiti 

TOTAL 

Reusiti 6-

6,99 

Reusiti 7-

7,99 

Reusiti 8-

8,99 

Reu-

siti 9-

9,99 

Reu-

siti 

10 

 Total 2109 2109  71.45 2007 102 2 571 109 1434 316 324 407 385 2 

Colegiul 

Economic 

"Ion Ghica" 

184 184          70.11 174 10 0 52 12 122 42 56 22 2 0 

Colegiul 

Naţional 

 "Ana Aslan" 

95 95          93.68 95 0 0 6 1 89 11 20 37 21 0 

Colegiul 

Naţional 

"Gheorghe 

Munteanu 

Murgoci" 

181 181         100.00 181 0 0 0 0 181 3 11 43 122 2 

Colegiul 

Naţional 

"Nicolae 

Bălcescu" 

171 171          98.24 170 1 0 3 1 167 10 21 58 78 0 

Colegiul 

Tehnic "C D. 

Neniţescu" 

94 94          36.47 85 9 1 53 3 31 12 12 7 0 0 

Liceul Cu 

Program 

Sportiv 

111 111          67.89 109 2 0 35 18 74 41 17 14 2 0 

Liceul De 

Arte "H. 

Darclee" 

119 119          87.93 116 3 0 14 5 102 26 27 27 22 0 

Liceul 

Pedagogic 

"D.P.Perpessi

cius" 

147 147          95.89 146 1 0 6 3 140 10 26 62 42 0 

Liceul 

Tehnologic 

"Anghel 

30 30           9.09 22 8 0 20 2 2 2 0 0 0 0 
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Saligny" 

Liceul 

Tehnologic 

"Edmond 

Nicolau" 

Brăila 

101 101          27.78 90 11 0 65 15 25 16 8 1 0 0 

Liceul 

Tehnologic 

"Gheorghe K. 

Constantinesc

u" 

22 22          40.00 20 2 0 12 2 8 2 4 1 1 0 

Liceul 

Tehnologic 

"Grigore 

Moisil" 

68 68          29.41 51 17 0 36 1 15 7 7 1 0 0 

Liceul 

Tehnologic 

"Matei 

Basarab" 

Măxineni 

19 19          22.22 18 1 0 14 1 4 3 0 0 1 0 

Liceul 

Tehnologic 

"Nicolae 

Oncescu" 

21 21          47.06 17 4 1 8 1 8 8 0 0 0 0 

Liceul 

Tehnologic 

"Nicolae 

Titulescu" 

Însurăţei 

126 126          42.73 110 16 0 63 9 47 21 14 9 3 0 

Liceul 

Tehnologic 

"Panait 

Istrati" Brăila 

76 76          19.72 71 5 0 57 5 14 12 1 1 0 0 

Liceul 

Teoretic 

"Constantin 

Angelescu" 

70 70          75.00 68 2 0 17 3 51 13 9 18 11 0 
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Liceul 

Teoretic 

"George 

Vâlsan" 

91 91          50.00 86 5 0 43 5 43 19 10 9 5 0 

Liceul 

Teoretic 

"Mihail 

Sebastian" 

94 94          59.14 93 1 0 38 14 55 18 20 12 5 0 

Liceul 

Teoretic 

"Nicolae 

Iorga" 

150 150          95.92 147 3 0 6 3 141 17 25 50 49 0 

Liceul 

Teoretic 

"Panait 

Cerna" 

139 139          83.33 138 1 0 23 5 115 23 36 35 21 0 

 

Situatia generală a candidatilor la examenul de Bacalaureat 

              

              Forma De 

Invatamant 

Nr 

Elevi 

Inscri

si 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezent

ati 

Nr. 

elevi 

elimina

ti 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Din care cu medii: Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 

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

Zi 1995 1926 

(96,54%) 

69 

(3,46%) 

1 

(0,05%

) 

507 

(26,32%) 

402 

(79,29%) 

105 

(20,71%) 

1418 

(73,62%) 

306 

(21,58%) 

320 

(22,57%) 

405 

(28,56%) 

385 

(27,15%) 

2 

(0,14%) 

Seral 74 50 

(67,57%) 

24 

(32,43%) 

0 (0%) 40 (80%) 36 (90%) 4 (10%) 10 (20%) 6 (60%) 3 (30%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 

Redusă 

40 31 (77,5%) 9 (22,5%) 1 

(3,23%

) 

24 

(77,42%) 

24 

(100%) 

0 (0%) 6 (19,35%) 4 

(66,67%) 

1 (16,67%) 1 (16,67%) 0 (0%) 0 (0%) 

Total 2109 2007 

(95,16%) 

102 

(4,84%) 

2 

(0,1%) 

571 

(28,45%) 

462 

(80,91%) 

109 

(19,09%) 

1434 

(71,45%) 

316 

(22,04%) 

324 

(22,59%) 

407 

(28,38%) 

385 

(26,85%) 

2 

(0,14%) 
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Pentru pregătirea examenului de bacalaureat la disciplina Chimie,  au fost transmise modele de subiecte de antrenament elaborate de CNEE. 

Rezultatele probei E.d) la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie: Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat-promoția 2019-2020+promoția 

curentă 

 
                 

F
o

rm
a
 d

e 
in

v
a

ta
m

a
n

t 

T
ip

u
l 

p
ro

b
ei

 (
o

b
li

g
a

to
ri

u
 s

a
u

 

la
 a

le
g

er
e)

 

In
it

ia
la

 p
ro

b
ei

 

Discipli

na 
F

el
 e

x
a
m

in
a

re
  

(s
cr

is
, 

co
m

p
et

en
țe

) 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

eu
si

ti
 

Din care cu note Numar de 

candidati 

respinsi 

Numar 

candidati 

neprezent

ati 

Numar 

candidat

i 

eliminat

i 

5 - 5.99  

Incepato

r 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

 - 

10 Admis 

Zi Alege

re 

E)d

) 

Chimie Scri

s 

11

9 

108 

(93,1%) 

9 

(8,33%) 

5 

(4,63%) 

8 

(7,41%) 

29 

(26,85%) 

48 

(44,44%) 

9 (8,33%) 2 

(1,85%) 

8 (6,9%) 3 (2,52%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)d) 11

9 

108 

(93,1%) 

9 

(8,33%) 

5 

(4,63%) 

8 

(7,41%) 

29 

(26,85%) 

48 

(44,44%) 

9 (8,33%) 2 

(1,85%) 

8 (6,9%) 3 (2,52%) 0 (0%) 

Seral Alege

re 

E)d

) 

Chimie Scri

s 

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

TOTAL proba E)d) 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecven

ță 

redusă 

Alege

re 

E)d

) 

Chimie Scri

s 

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

TOTAL proba E)d) 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Zi Alege

re 

E)d

) 

Fizică Scri

s 

17

5 

148 

(87,06%) 

11 

(7,43%) 

11 

(7,43%) 

13 

(8,78%) 

22 

(14,86%) 

56 

(37,84%) 

35 

(23,65%) 

4 (2,7%) 22 

(12,94%) 

5 (2,86%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)d) 17

5 

148 

(87,06%) 

11 

(7,43%) 

11 

(7,43%) 

13 

(8,78%) 

22 

(14,86%) 

56 

(37,84%) 

35 

(23,65%) 

4 (2,7%) 22 

(12,94%) 

5 (2,86%) 0 (0%) 

Seral Alege

re 

E)d

) 

Fizică Scri

s 

17 1 (12,5%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (87,5%) 9 (52,94%) 0 (0%) 

Frecven

ță 

redusă 

Alege

re 

E)d

) 

Fizică Scri

s 

5 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 2 (40%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)d) 22 1 (9,09%) 1 

(100%

) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 

(90,91%) 

11 (50%) 0 (0%) 
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Plan de acţiune remedial vizând calitatea învăţării reflectate în rezultatele la simularea examenului de  

bacalaureat 

Planul general de măsuri remediale care vizează calitatea învăţării reflectate în rezultatele la examenul 

naţional, cuprinde următoarele puncte: 

La nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Brăila: 

- aplicarea şi analiza obiectivă a testelor de evaluare longitudinală; 

- discutarea rezultatelor cu elevii și oferirea de explicații pentru remedierea greșelilor; 

- realizarea de către cadrele didactice a planurilor de remediere a deficienţelor/ de stimulare a 

performanţei elevilor; 

- parcurgerea adaptată a programelor şcolare; 

- realizarea unei evaluări obiective şi raportarea rezultatelor evaluării formative la evaluarea iniţială; 

- rezolvarea de subiecte – modele pentru examenul de evaluare naţională și bacalaureat; 

- aplicarea simulărilor examenului de evaluare naţională și bacalaureat, analiza rezultatelor obţinute de 

elevi la simulări şi remedierea deficienţelor constatate. 

La nivelul inspectoratului şcolar judeţean Brăila: 

- analiza comparativă a rezultatelor obţinute de elevi la examenul de evaluare naţională/bacalaureat şi 

cele obţinute la clasă; 

- realizarea inspecţiilor tematice în  unităţile şcolare cu rezultate sub 50%; 

- conceperea planului operaţional judeţean; 

- inspecţii şcolare în toate unităţile de învăţământ gimnazial care să vizeze parcurgerea adaptată a 

programelor şcolare şi evaluarea obiectivă a elevilor (inspecţii realizate de inspectorul şcolar, împreună 

cu profesorii metodişti ai I.S.J. Brăila); 

- sprijinirea cadrelor didactice în consolidarea metodelor eficiente de predare-învăţare-evaluare, în cadrul 

cercurilor pedagogice şi a cursurilor organizate de C.C.D. Brăila.               

 VI. Formarea continuă a cadrelor didactice.                                                                                                                      

Toate activităţile cuprinse în programul C.C.D. au fost respectate, participarea cadrelor didactice fiind foarte 

bună. Temele au urmărit îmbunătăţirea procesului educaţional şi obţinerea unor rezultate cât mai bune de 

către elevii judeţului la examenele şi concursurile şcolare, în cadrul cercurilor metodice la disciplina fizică 

accentul a fost pus pe diseminarea modelelor de bune practici în activitatea didactică la disciplina ştiinţe ale 

naturii. Profesori cu o experienţă recunoscută la nivel judeţean au organizat şi pregătit activităţi de prezentare 

a curriculei la disciplina ştiinţe din ţări ale Uniunii Europene. Temele dezbătute în cadrul cercurilor metodice  

și a ședințelor comisiilor de lucru pe disciplină din acest an şcolar au fost: 

- Analiza noile programe școlare pentru gimnaziu, pentru clasele a VI-a și aVII-a ; 

-Pregătirea elevilor de gimnaziu pentru performanţă; 

 -Pregătirea elevilor de liceu pentru examenul de bacalaureat; 

 -Bune practici în domeniul mobilităţilor individuale de formare continuă a cadrelor didactice; 

 -Rolul proiectelor europene in accesibilizarea fizicii in gimnaziu. 

 În contexul epidemiologic actual au participat la cursuri pentru desfășurarea de ore online, EDUCATIA 

ONLINE (8 ore Webex, Teams, Zoom, Meet, Google Classroom), la disciplina chimie, un număr de 28 de 

cadre didactice. 

Analiza SWOT a activității didactice 

Puncte tari 

• Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu respectarea legislaţiei în vigoare şi 

cu reglementările M.E.N. cuprinse în regulamentele şi metodologiile specifice;  

•  Participarea cadrelor didactice din școli la proiecte și programe județene, zonale, regionale, naționale, 

europene și la mobilități europene (înscrise în C.A.E.N./C.A.E.R.);  

•  Crearea unei baze de date cu elevii capabili de performanțe; 

•  Incadrarea cu personal didactic perfecționat;  

• Implicarea metodiștilor în activități diverse (inspecții pentru susținerea gradelor didactice, monitorizare 

simulărilor la obiectele pentru bacalaureat, inspecții pentru ocuparea unor posturi didactice, cursuri de 

formare prin Casa Corpului Didactic;  

• Adaptarea la elementele de noutate în ceea ce privește procesul de predare-evaluare a elevilor;  

Puncte slabe 

• Nivel încă ridicat de subiectivitate în procesul de autoevaluare/evaluare la nivelul inspecţiei şcolare,  

comisiilor de specialitate;  

•  Lipsa /insuficienţa unor stagii/programe de formare continuă care să dezvolte competenţele de evaluare a 

activităților elevilor;  
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• Insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor manageri în vederea obţinerii de fonduri 

europene nerambursabile pentru dezvoltare instituţională;  

• Lipsa proiectelor comune și a parteneriatelor dintre profesori, părinți, consilieri școlari;    

• Rezistenţa la schimbare şi lipsa motivaţiei unor cadre didactice pentru activități de calitate;  

• Existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate foarte scăzută la examenele naţionale;  

 • Rata încă ridicată a absenteismului şi a abandonului şcolar în unităţile din zonele cu populaţie de etnie 

rromă şi în cele din zone defavorizate (sărăcie);  

• Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în unele comunităţi;  

• Existenţa, uneori, a blocajelor în comunicarea oficială;   

• Insuficinta dotare cu aparatură și instrumente specifice laboratoarelor școlare;  

• Posibilitățile limitate de deplasare în teritoriu din diverse cauze (resurse limitate, rețea școlară mare și 

dispersată). 

Oportunități 

•Existenţa unor parteneriate ale Inspectoratului Şcolar cu furnizori ai unor programe acreditate de formare 

(ONG-uri, universităţi);  

•Colaborare instituțională eficientă cu autoritățile naționale și județene (Instituția Prefectului, Consiliul 

Județean, Poliție, Jandarmerie, etc.); 

• Existența unui număr important de acorduri de parteneriat, colaborări cu O.N.G.-uri și instituții locale și 

județene pentru derularea de activități extracurriculare, de realizare a activităților educative într-un cadru mai 

puțin formal și care are mare legătură cu comunitatea;  

•Continuarea derulării Programelor guvernamentale de susţinere elevilor provenind din familii cu venituri 

mici (“Bani de liceu”, “Rechizite şcolare”);  

Amenințări 

•Reducerea populației școlare într-un ritm alert; 

•Reducerile de posturi, cu diminuarea în şcoli a personalului administrativ;  

•Resurse bugetare insuficiente pentru dotări;   

•Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/ elevi;  

•Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie (Consilii locale, societăţi comerciale, sindicate, părinţi, 

elevi, cadre didactice) privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare învăţământului; 

•   Dificultatea cadrelor didactice care fac naveta în a se implica în activitățile educative din școală. 

VlI.Soluţii pentru optimizarea activităţii didactice 

- Utilizarea laboratorului de chimie; abordarea experimentului de laborator integrat în lecţii; 

- Valorificarea informaţiilor furnizate de evaluarea continuă a elevilor pentru stabilirea măsurilor 

ameliorative necesare; 

- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor comisiilor metodice în şcoală; monitorizarea acestora; Susţinerea 

de lecţii demonstrative în cadrul cercurilor pedagogice şi analiza riguroasă a acestora; 

- Abordarea unor teme de didactică specialităţii în cadrul cercurilor pedagogice; temele trebuie să vizeze atât 

pregătirea teoretică, dar şi aplicaţii practice propuse; organizarea de dezbateri pentru împărtăşirea experienţei 

personale a fiecărui profesor; 

- Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, deschidere spre dezvoltare profesională;    

- Manifestarea unei conduite auto-reflexive privind propria prestaţie didactică; conştientizarea că activitatea 

pedagogică este perfectibilă; 

- Pregătirea elevilor selecţionaţi pentru faza naţională a olimpiadei cu ajutorul echipelor de profesori, în 

cadrul cercului (fie și în condițiile speciale de anul acesta) 

- Găsirea celor mai bune soluții pentru desfășurarea unui învățământ de calitate, în contextul pandemiei 

actuale, în orice formă de predare, face-to-face sau onlin 

 

 

DISCIPLINA BIOLOGIE 

 

RESURSE UMANE 

NR. TOTAL CADRE 

DIDACTICE DE 

SPECIALITATE 

ÎNCADRATE ÎN UNITĂŢILE 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

TITULARI ŞI 

SUPLINITORI 

CALIFICAŢI 

CADRE DIDACTICE CU 

STUDII 

NECORESPUNZĂTOARE 

POSTULUI 

PENSIONARI 

106 103 2 1 
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CONSILIUL CONSULTATIV PE DISCIPLINĂ 

NR. MEMBRI NR. ÎNTÂLNIRI SCOPUL/TEMATICA ÎNTÂLNIRII 

7 4 Stabilirea criteriilor de monitorizare pentru 

implementarea noii programe şcolare. 

Stabilirea tematicii cercurilor metodice. 

Aprobarea procedurii de organizare a olimpiadelor şi 

concursurilor şcolare. 

Organizarea Olimpiadelor şcolare la nivel local şi 

judeţean. 

Organizarea sesiunii de comunicări ştiinţifice ale 

elevilor.  

Stabilirea concursurilor care se vor desfăşura la nivel   

judeţean care nu sunt în calendarul MEN 

Stabilirea activităţii de cerc/ sesiune de comunicări 

metodico-ştiinţifice. 

Evaluarea dosarelor pentru acordarea gradaţiilor de 

merit. 

METODIŞTI 

NR. METODIŞTI PE 

DISCIPLINĂ 

NR. CERCURI METODICE 

CONSTITUITE 

NR. ACTIVITĂŢI METODICE 

ORGANIZATE 

6 2 2 

 

ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ 

- nr. controale tematice efectuate conform graficului unic de control al ISJ: 9 

- nr. inspecţii de specialitate efectuate în cadrul inspecţiilor generale: 8  

- nr. inspecţii de specialitate efectuate pentru înscrierea sau obţinerea gradelor didactice: 10 

- nr. inspecţii de specialitate efectuate conform graficului propriu: 6 

- nr. controale tematice/inspecţii de specialitate 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 

- dobândirea şi utilizarea unor mijloace moderne care să fie 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, conexiune internet) din dotarea 

cabinetelor/laboratoarelor de biologie, în special în mediul rural 

ACTIVITĂŢI METODICE 

1. Consfătuirile profesorilor de biologie din gimnazii şi licee 
Data: 13.09.2019 

Locaţia: Colegiul Naţional „N. Bălcescu”, Brăila 

2. Cercul metodic al profesorilor de biologie din gimnazii şi licee  

Data: 22.11.2018 

Locaţia: Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” Însurăţei, jud. Brăila 

Tema 1 Metode clasice şi moderne în predarea biologiei la liceu 

Susţinător: Prof.  gr. I Aura Covaşă,  Liceul  Tehnologic „Nicolae Titulescu” Însurăţei, jud. Brăila 

Tema 2 Conservarea şi dezvoltarea sustenabilă a ariilor protejate din judeţul Brăila 

Susţinător: Prof. deb. Visalon Anicuţa, Liceul Agricol  „Gh.K.Constantinescu”, Brăila 

Tema 3 Rolul metodelor activ participative în dezvoltarea competenţelor la elevii de gimnaziu  

Susţinător: Prof. def. Antohe Florica, Şcoala Profesională Emil Drăgan, Grădiştea, jud. Brăila  

3. Cercul metodic al profesorilor de biologie din gimnazii urban şi rural  

Data: 29.11.2018 

Locaţia: Şcoala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Brăila 

Tema 1 Activităţi de învăţare pentru selectarea şi utilizarea conţinuturilor din manualul de biologie de clasa a 

VII-a, Editura DPH 

Susţinător: Prof. dr. Cristian Gurzu, inspector şcolar ISJ Brăila 

Tema 2 Curriculum adaptat la orele de biologie pentru elevii cu CES  

Susţinător: Prof. grd.I  Oprea Oana, Şcoala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Brăila  

Tema 3 Elaborarea fişelor de evaluare în concordanţă cu noile competenţe ale programei şcolare  

CONCURSURI, OLIMPIADE/ SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 
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Olimpiada de Biologie  
Faza judeţeană: 11 martie 2020  

Colegiul Naţional „N.Bălcescu”, Brăila, ora 10.00  

REZULTATE EXAMENUL DE BACALAUREAT – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020 
NR. 

CRT

. 

DISCIPLINA 
FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
ÎNSCRIŞI PREZENŢI NOTE<5 NOTE>=5 % 

1 Biologie şi 

Anatomie 
ZI 458 447 117 330 

73,83

% 

2 Biologie şi 

Anatomie 
SERAL 14 13 7 6 

46,15

% 

 

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 

SANITARII PRICEPUŢI – concurs în parteneriat cu Societatea de Cruce Roşie 

ŞCOLI PRIETENOASE CU NATURA – proiect în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română 

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 inspecţiilor de specialitate 

- optimizarea fluxului informaţional între inspectorat, şcoli şi profesori 

- colaborare eficientă cu MEN 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 de biologie trebuie modernizată şi reînnoită  

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

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

- implicarea redusă a profesorilor în activităţile metodice în mediul rural 

ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

Participare în comitetul internaţional al Concursului de Neuroştiinţe Brain Bee, Daegu, Coreea de Sud, 

2019   

ALTE ATRIBUŢII STABILITE CA ANEXĂ LA FIŞA POSTULUI 

- organizarea consfătuirilor anuale a profesorilor de biologie 

- organizarea şi coordonarea activităţilor metodice la liceu şi gimnaziu pentru semestrul I şi II 

- organizarea simulării examenului de Bacalaureat 

 

 

DISCIPLINA ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

Scopul educaţiei speciale şi special integrate este învăţarea, educarea, reabilitarea, recuperarea, adaptarea şi 

integrarea şcolară, profesională şi socială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale sau alte 

tipuri de cerinţe educaţionale. 

Parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ, educaţia specială şi special-integrată este recunoscută ca 

o responsabilitate a tuturor persoanelor care lucrează în învăţământ, este accesibilă, flexibilă şi 

comprehensivă, cu caracter naţional. 

Educaţia şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare a 

copiilor, prin evaluarea adecvată a potenţialului de dezvoltare şi prin asigurarea reabilitării/recuperării şi 

compensării deficienţelor ori tulburărilor, dificultăţilor de învăţare.  

Educaţia specială şi special integrată trebuie să-i ajute pe copii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte 

tipuri de cerinţe educaţionale să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape de 

dezvoltarea normală prin: acumularea experienţei necesare învăţării şcolare şi sociale, formarea abilităţilor 

necesare învăţării în şcoală, însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi a deprinderilor funcţionale utile 

integrării sociale, profesionale şi vieţii culturale în comunitate şi asigurarea şanselor şi a condiţiilor pentru 
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continuarea pregătirii şcolare pe diferite trepte de învăţământ. 

1. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

Categoria de cadre 

didactice 

Titulari 

 

Suplinitori 

calificaț 

Suplinitori 

necalificați 

Pensionari 

 

Asociați TOTAL 

Profesori CSEI   92 16 - - - 108 

PROFESORI 

LOGOPEZI 

CSEI/CJRAE 

10/15 

0 0 0 0 25 

PROFESORI 

CONSILIERI 

23 3 0 0 0 26 

 

2. ELEVI CES ȘCOLARIZAȚI ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

Număr elevi cu CES  - 

CSEI BRĂILA 

Numar elevi cu CES 

integrați în școlile 

publice 

Număr elevi cu 

învățământ la domiciliu 

Total 

302 924 109 1335 

218+84 TICHILEȘTI - - - 

3. CONSILIUL CONSULTATIV PE DISCIPLINE 

 

NR. 

MEMBRI 

 

 

NR. 

ÎNTÂLNIRI 

 

SCOPUL/TEMATICA ÎNTÂLNIRII 

 

8 membri 

1 membru 

CJRAE 

Brăila 

7 membri 

CSEI 

Brăila 

2 intâlniri 

organizate în 

semestrul I 

 

 

 

 

3 intâlniri 

organizate în 

semestrul II 

din care o 

întâlnire 

online 

 

Organizarea C.C. – distribuirea responsabilităților, stabilirea planului de 

activități (obiective, priorități, tematică, calendar) 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice pentru anul școlar 2019-

2020. 

Propunerea componenţei comisiilor de organizare şi evaluare pentru concursuri 

şi olimpiade şcolare, etapele locală şi judeţeană. 

Organizarea simulării județene a examenelor naționale 

Elaborarea calendarului de activități metodice, științifice și de formare 

continuă 

Analiza indelinirii măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS-coV-2 în unitățile de învățământ. 

Monitorizarea activităţii de formare continuă a cadrelor didactice. 

Organizarea etapelor judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare. 

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin eficientizarea activităţii de monitorizare, 

control şi evaluare desfăşurate prin inspecţia şcolară. 

Analiza stadiului respectării Ordinului comun 4267/841/2020 în contextul 

desfășurării cursurilor de pregătire pentru elevii claselor din anii terminali. 

Analiza stadiului pregătirii elevilor pentru susţinerea examenului naţional de 

bacalaureat 

Organizarea examenelor naţionale 

Analiza rezultatelor obţinute la simularea examenelor naţionale 

Evaluarea performanţelor cadrelor didactice în vederea acordării gradaţiei de 

merit. 

4. METODIȘTI 

Nr. metodiști 

pe disciplină 

Nr. cercuri 

metodice 

constituite 

Nr. responsabili 

de cerc 

pedagogic 

Nr. activități metodice organizate 

CSEI – 5 

CJRAE – 1 

CSEI – 5 

CJRAE -5 

CSEI – 5 

CJRAE – 5 

11 (10 activități semestriale de cerc pedagogic 

+ 1 consfătuire județeană) 
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5. FORMAREA CADRELOR DIDACTICE PRIN CERCURI METODICO- ȘTIINȚIFICE 

ORGANIZATE LA NIVEL JUDEȚEAN 

Nr. cercuri 

metodice 

organizate la 

nivel județean 

Denumirea 

activităților 

desfășurate în anul 

școlar 2019-2020  în 

cadrul cercurilor 

metodice 

Participanți la fiecare activitate metodică 

5 – cercuri 

pedagogice 

organizate la nivel 

județean pe 

semestrul I 

5 – cercuri 

pedagogice 

organizate la nivel 

județean pe 

semestrul II 

 

Semestrul I  

Cercul nr.1 - 11 

noiembrie 2019 

Tema:” Creativitate și 

eficiență în actul 

didactic derulat cu elevii 

cu CES” 

Cercul nr.2 – 11 

noiembrie 2019 

Tema:”Jocul didactic în 

terapia tulburărilor de 

limbaj” 

Cercul nr.3 – 18 

noiembrie 2019 

Tema:” Creativitate și 

eficiență în actul 

didactic derulat cu elevii 

cu CES”- CSEI Brăila 

Cercul nr.4 – 18 

noiembrie 2019 

Tema:” Creativitate și 

eficiență în actul 

didactic derulat cu elevii 

cu CES”- CSEI Brăila 

Cercul nr.5 – 18 

noiembrie 2019 

Tema:” Creativitate și 

eficiență în actul 

didactic derulat cu elevii 

cu CES”- CSEI Brăila 

Semestrul II – activități 

desfășurate online 

Cercul nr.1 - 23 martie 

2020 

Tema:” Integrarea 

elevilor cu CES în 

învățământul de masă” 

Cercul nr.2 – 23 martie 

2020 

Tema:” Integrarea 

elevilor cu CES în 

învățământul de masă” 

Cercul nr.3 – 23 martie 

2020 

Tema:” Integrarea 

elevilor cu CES în 

învățământul de masă” 

Cercul nr.4 – 23 martie 

2020 

Tema:” Integrarea 

 

Profesori consilieri din CJRAE Brăila 

 

 

Profesori de terapii specifice din CJRAE și 

CSEI(profesori,logopezi,kinetoterapeuți,psihodiagnosticieni) 

 

Profesori psihopedagogi(învățământ preșcolar și primar) , 

învățători itineranți și de sprijin de la CSEI Brăila 

 

Profesori psihopedagogi(învățământ gimnazial) , 

învățători itineranți și de sprijin de la CSEI Brăila 

 

Profesori de cultură generală și maiștri instructori din CSEI 

Brăila 

 

 

Profesori consilieri din CJRAE Brăila 

 

 

Profesori de terapii specifice din CJRAE și 

CSEI(profesori,logopezi,kinetoterapeuți,psihodiagnosticieni) 

 

Profesori psihopedagogi(învățământ preșcolar și primar) , 

învățători itineranți și de sprijin de la CSEI Brăila 

 

Profesori psihopedagogi(învățământ gimnazial) , 

învățători itineranți și de sprijin de la CSEI Brăila 

 

Profesori de cultură generală și maiștri instructori din CSEI 

Brăila 
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elevilor cu CES în 

învățământul de masă” 

Cercul nr.5 –23 martie 

2020 

Tema:” Integrarea 

elevilor cu CES în 

învățământul de masă” 

-1 activitate Consfătuirea cadrelor 

didactice la nivel 

județean în 

învățământul special 

Brăila – 7 octombrie – 

ISJ corp B 

Profesori CSEI Brăila 

Profesori CJRAE Brăila 

-28 activități CSEI 

– semestrul I 

-10 activități CSEI 

– semestrul II 

- 20 activități 

CSEI – semestrul 

II – activități 

desfășurate online 

-4 activități 

CJRAE – 

logopezi, 

semestrul I  

-2 activități 

CJRAE – 

profesori 

logopezi,semestrul 

II 

-4 activități 

CJRAE – logopezi 

semestrul II - 

activități 

desfășurate online 

-4 activități 

CJRAE – 

profesori 

consilieri , 

semestrul I  

-2 activități 

CJRAE – 

profesori 

consilieri 

școlari,semestrul 

II 

-4 activități 

CJRAE – 

consilieri 

școlari,semestrul 

II - activități 

desfășurate online 

Activitatea metodică s-a 

desfășurat în fiecare 

unitate lunar, cu 

activități demonstrative, 

recenzii de carte, noutăți 

în activitatea la 

catedră,studii de caz.  

Profesori CSEI  pe fiecare comisie 

Profesori logopezi CJRAE Brăila 

Profesori consilieri școlari CSEI Brăila 

Profesori CSEI  pe fiecare comisie 

 

 

Profesori logopezi CJRAE Brăila 

 

 

 

Profesori logopezi CJRAE Brăila 

 

 

 

 

Profesori logopezi CJRAE Brăila 

 

 

 

 

Profesori consilieri școlari CJRAE Brăila 

 

 

 

 

Profesori consilieri școlari CJRAE Brăila 

 

 

 

 

 

Profesori consilieri școlari CJRAE Brăila 

 

 
6.  ANALIZA CALITĂŢII EDUCAŢIEI, DIN PERSPECTIVA MONITORIZĂRII EXTERNE 

REALIZATE PRIN INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

1. INSPECȚII ŞCOLARE: 

În anul şcolar 2019-2020 activitatea de inspecţie şcolară a urmărit: 
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- Monitorizarea şi evaluarea activităţii unităţii de învăţământ special şi special integrat; 

- Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de 

învăţământ preuniversitar cu legislaţia învăţământului în vigoare, cu politicile, strategiile în domeniul 

educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, naţionale în domeniul educaţiei speciale; 

- Consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi; 

- Evaluarea competenţelor cadrului didactic inspectat de a elabora planificările calendaristice şi a proiecte 

unităţilor de învăţare; 

- Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităţilor de planificare şi proiectare 

didactică; 

- Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a proiecta şi utiliza strategii didactice corespunzătoare 

învăţământului modern bazat pe competenţe; 

- Evaluarea competenţelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metodelor de învăţare diferenţiată şi 

consilierea acestuia în legătură cu utilizarea unor metode de învăţare diferenţiată; 

- Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare în cadrul activităţilor 

de predare-învăţare şi consilierea acestuia în legătură cu integrarea elementelor de evaluare în cadrul 

activităţilor de predare-învăţare; 

- Colectarea şi analizarea informaţiilor, în vederea valorificării aspectelor pozitive şi a soluţionării unor 

probleme ale sistemului de educaţie. 

În anul școlar 2019-2020 s-au desfăşurat următoarele tipuri de inspecţii: 

 6 inspecții tematice, toate desfăşurate în unităţile de învățământ arondate (2 pe semestrul I, 4 pe semestrul 

II): 

7-23 octombrie 2019: inspecție tematică nr.11517/26.09.2019 privind asigurarea unui management 

performant la nivel de instituție (decizional, informațional, organizatoric, metodologic) în vederea 

îmbunătățirii capacității instituționale 

20-31 ianuarie 2020 : inspecție tematică nr. 620/ 17.01.2020 privind Verificarea managementului unităţilor 

de învăţământ din județul Brăila pe semestrul I al anului școlar 2019-2020 

17-28 februarie 2020: inspecție tematică nr.1506/17.02.2020 privind Asigurarea transparenței decizionale 

25-28 mai 2020: inspecție tematică nr. 3604/ 25.05.2020 privind Verificarea îndeplinirii măsurilor de 

prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-coV-2 în unitățile de învățământ din județul Brăila, 

monitorizarea respectării legislației în vigoare și a regulamentelor specifice în  unitățile de învățământ  

11-12 iunie 2020: control tematic nr. 4492/10.06.2020 privind Verificarea îndeplinirii măsurilor de prevenire 

și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-coV-2 în unitățile de învățământ din județul Brăila, privind 

organizarea și desfășurarea examenului de evaluare naționala, monitorizarea stadiului de pregătire al 

unităților de învățământ privind asigurarea logisticii specifice. privind evaluarea de etapă a activității 

manageriale a directorilor/ directorilor adjuncți 

22 mai- 30iunie 2020: inspecție tematică nr. 3579/22.05.2020 privind Evaluarea de etapă a activității 

manageriale a directorilor/ directorilor adjuncți 

 1 inspecție școlară generală coordonată la Grădinița cu program normal nr.1 : 21.10.2019 – 15.11.2019 

 10 inspecții de specialitate efectuate în cadrul inspecțiilor generale  

 19 inspecții de specialitate efectuate pentru înscrierea sau obținerea gradelor didactice, din care 5 

efectuate de metodiști. 
7. ACTIVITATEA DE PREDARE - ÎNVĂȚARE 

Strategii didactice şi metode de predare – învăţare utilizate 

Metodologiile didactice utilizate în învăţământul special şi special integrat sunt adaptate tipului şi gradului 

deficienţei/dizabilităţii, nivelului şi potenţialului individual de dezvoltare precum şi specificului de învăţare 

la copiii cu cerinţe educaţionale speciale. În activitatea curentă de educaţie specială strategiile şi 

metodologiile didactice vizează diferenţierea şi individualizarea demersului educaţional, introducerea unor 

noi abordări ale procesului învăţării şi utilizarea flexibilă a tuturor resurselor disponibile. 

Copiii cu deficienţe mintale se caracterizează printr-o diversitate de forme de manifestare la nivel anatomo-

fiziologic, comportamental, cognitiv, afectiv şi social, fapt pentru care activitatea cadrelor didactice s-a axat 

pe înţelegerea diversităţii şi complexităţii tipurilor de deficienţe, pe găsirea strategiilor de lucru adaptate în 

funcţie de specificitatea fiecărui elev. 

Activităţile de predare-învăţare au avut un caracter predominant ludic, folosindu-se  materiale didactice 

accesibile, adaptate potenţialului psihofiziologic al fiecărui copil şi aplicarea unor metode moderne, în 

corelaţie cu modalităţile tradiţionale de învăţare.  
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Profesorii au intensificat asistenţa psihopedagogică atât în cazul elevilor cât şi în cel al celorlalte persoane 

implicate în procesul educaţiei, succesul intervenţiilor educative fiind asigurat de cunoaşterea obiectivă şi 

aprofundată a elevilor.  

Toţi profesorii au realizat evaluarea iniţială, au întocmit planificările calendaristice şi au realizat proiectarea 

pe unităţi de învăţare, au realizat planificarea si proiectarea opţionalelor, au întocmit programele terapeutice 

şi planurile de intervenţie personalizate. 

Activitatea curriculară s-a axat pe atingerea obiectivelor propuse în proiectările semestriale, parcurgerea 

materiei la fiecare disciplină fiind în atenţia tuturor cadrelor didactice. 

Activitatea didactică a urmărit atât transmiterea de informaţii, formarea de priceperi şi deprinderi, cât şi 

recuperarea copiilor, în limitele posibile,  prin antrenarea şi responsabilizarea lor în diferite activităţi. 

Pentru  majoritatea  copiilor  s-au  realizat  mape de lucru, profesorii  având posibilitatea de a compara 

rezultatele obţinute de fiecare copil şi a monitoriza progresul acestora. 

La nivelul claselor se observă că s-a format, în timp, o relaţie profesor-elev bazată pe înţelegere, pe 

cooperare, profesorii au o ţinută demnă care favorizează crearea unui climat de muncă favorabil învăţării şi 

formării de deprinderi pentru viaţă, comportamentul elevilor dovedind eficienţa efortului depus. 

S-a lucrat cu  copiii diferenţiat,  adaptându-se  conţinuturile curriculare la nivelul de înţelegere al acestora, 

folosindu-se fişe de lucru, strategiile  de lucru tradiţionale fiind îmbinate cu cele moderne.  

 Profesori de psihopedagogie specială 

Puncte tari: 

Profesorii de psihopedagogie specială utilizează în activitatea de învăţare, reabilitare, compensare şi 

recuperare: 

- strategii diferenţiate în funcţie de caracteristicile individuale; 

- metode active şi tehnici de învăţare menite să menţină stabilitatea atenţiei elevilor şi să stimuleze 

participarea efectivă a elevilor la asimilarea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor; 

- resurse didactice (planşe, reviste, fişe de lucru, fişe de evaluare) în conformitate cu obiectivele 

operaţionale;  

- varietăţi de instrumente şi metode alternative de evaluare pentru a asigura caracterul activ al învăţării şi 

evaluării; 

Planificarea şi proiectarea sunt realizate, de către majoritatea cadrelor didactice, în conformitate cu programa 

curriculară şi cu  particularităţile fiecărei clase, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă. 

Schema orară este adaptată ritmului de învăţare, de activitate al elevilor. 

Cadrele didactice întocmesc şi completează ritmic fişe de observaţie psihopedagogică individuală, îndeosebi 

pentru copiii cu deficienţă uşoară şi medie, în scopul urmăriri progreselor individuale.  

Sunt întocmite şi aplicate planuri de intervenţie personalizată pentru copiii cu deficienţă severă/profundă sau 

cu tulburări asociate.  

Se folosesc la clase materiale didactice diversificate, adaptate diferitelor categorii de copii.  

Se pune mult accent pe învăţarea senzorială şi învăţarea afectivă. 

Copiii sunt permanent încurajaţi, se acordă atenţie deosebită fiecăruia în parte, relaţiile sunt gestionate cu 

mult tact pedagogic de către majoritatea cadrelor didactice. 

Limbajul utilizat de majoritatea cadrelor la clase este accesibil, cel verbal fiind însoţit, în majoritatea 

situaţiilor, de cel mimico-gestual şi de materiale didactice concrete. 

Activitatea este mult diferenţiată la clase, cu sarcini individuale de lucru în funcţie de nivelul de dezvoltare, 

de tipul de deficienţă şi particularităţile de personalitate ale fiecărui copil. 

Se pune mult accent pe fixarea fiecărei informaţii dobândite. 

Feed-back-ul transmis copiilor este permanent, pozitiv, evaluarea este dominant formativă. 

Puncte slabe: 

Conţinuturile informaţiilor transmise nu răspund întotdeauna nevoilor de cunoaştere ale copiilor, achiziţii 

necesare integrării în activitatea ulterioară. 

Există tendinţa la unele cadre didactice de a încărca inutil elevii cu informaţii ce nu pot fi conştientizate. 

 Profesori terapii specifice 

În cadrul terapiilor specifice şi de compensare se realizează: 

- Terapia tulburărilor de limbaj; 

- Psihodiagnoză, consiliere, orientare şcolară; 

- Psihodiagnoză şi programe de intervenţie. 

 Pentru a relaţiona cu lumea înconjurătoare, copiii cu deficienţă mintală au nevoie adesea de mijloace 

alternative de exprimare şi comunicare. 

Datorită complexităţii structurii limbajului şi rolului esenţial atât al procesului de comunicare, cât şi a 

expresivităţii limbajului, acestea pot afecta structura personalităţii. Ca urmare, apare necesară terapia 

tulburărilor de limbaj ca domeniu de intervenţie. Eficienţa acesteia este condiţionată de realizarea 
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programelor terapeutic – recuperatorii printr-o strategie educaţională adecvată particularităţilor individuale şi 

de vărstă, potenţialului psihofizic al fiecărui copil. 

Puncte tari:  

Toti profesorii psihopedagogi au realizat evaluarea iniţială alături de profesorii  kinetoterapeuti în vederea 

realizării planurilor de intervenţie personalizate şi au realizat programele terapeutice individuale  pe tipuri de 

tulburare de limbaj şi grad de deficienţă. 

Activităţile de terapie-compensare-recuperare au avut un caracter predominant ludic, folosindu-se în 

activitatea de învăţare-compensare-recuperare materiale didactice accesibile, adaptate potenţialului 

psihofiziologic al fiecărui copil şi aplicarea unor strategii moderne, în corelaţie cu modalităţile tradiţionale 

de învăţare-terapie. Un rol important în stimularea comunicării verbale sau de corectare a tulburărilor de 

limbaj atât oral cât şi scris îl are învăţarea asistată de computer, fapt pentru care toţi profesorii psihopedagogi 

au folosit soft-urile din dotarea cabinetelor, foarte atractive şi dinamice, incitând curiozitatea copilului şi 

stimulând motivaţia de a prelua modelul verbal oferit prin vorbirea reflectată. 

La sfârşitul anului şcolar, profesorii de terapii specifice au realizat evaluarea finală a elevilor, evaluare care a 

scos în evidenţă şi progresele înregistrate de majoritatea elevilor în ceea ce priveşte limbajul şi comunicarea. 

Profesorii psihopedagogi au intensificat asistenţa psihopedagogică atât în cazul copiilor cât şi în cel al 

persoanelor implicate în procesul educaţiei: părinţi, asistenţi maternali. Astfel au reuşit să prevină situaţiile 

de criză personală, educaţională şi socială. Succesul intervenţiilor educative a fost asigurat de cunoaşterea 

obiectivă şi aprofundată a elevilor, cunoaştere realizată în cadrul activităţilor de diagnoză şi consiliere. 

Profesorii kinetoterapeuţi au individualizat demersul terapeutic prin proiectarea de programe de intervenţie 

personalizată, prin raportarea permanentă la tipul şi gravitatea afecţiunii, dar şi la tipul şi gradul deficienţei 

primare pe fondul căreia este grefată tulburarea motorie.  

Pentru desfăşurarea programului au fost întocmite documente de planificare adecvate: planificare 

calendaristică anuală, cu obiective de referinţă, conţinuturi; planificare detaliată semestrială, cu detalieri de 

conţinut, modalităţi de realizare a obiectivelor, cu structuri de exerciţii pentru :prevenirea, corectarea şi 

tratarea unor deficienţe fizice ca: cifoze, lordoze, scolioze, picior plat etc. În sprijinul documentelor de 

planificare kinetoterapeuţii au întocmite proceduri de activităţi pentru tratarea deficienţelor fizice, 

cuprinzând descrierea deficienţelor, obiective generale, mijloace folosite pentru tratarea şi favorizarea 

revenirii organismului la normal.  Se lucrează  individual, lucru eficient pentru tratarea şi remedierea 

deficienţelor fizice. 

Puncte slabe: 

Lipsa continuităţii programului terapeutic în familie din cauza interesului scăzut al părinţilor sau 

aparţinătorilor legali pentru recuperarea copiilor. 

 Cadre didactice de specialitate şi maiştri instructori 

Puncte tari: 

-Sunt cunoscute şi aplicate programele şcolare pentru clasele de învăţământ liceal și învăţământ 

profesional.  

-Obiectivele formulate vizează dobândirea competenţelor şi cunoştinţelor prevăzute în programele 

şcolare. 

-Este respectată structura şi alocările orare din planul de învăţământ special liceu tehnologic şi SAM. 

-Planificările acoperă integral programa şcolară la nivel de obiective de referinţă şi conţinuturi. 

-Lecţiile sunt proiectate secvenţial vizând finalităţi concrete. 

-Se utilizează  auxiliarele curriculare pentru elevii cu CES. 

-Noţiunile transmise respectă rigoarea ştiinţifică, informaţiile sunt transmise accesibil. 

-Se utilizează corect  termenii de specialitate, se explică corect noţiunile teoretice. 

-Se asigură sistematizarea cunoştinţelor. 

-Lecţiile sunt organizate astfel încât să se realizeze activităţile de învăţare. 

-Relaţiile cu elevii sunt bune, atmosfera din clasă este propice desfăşurării orelor. 
-Prin conversaţie euristică este stimulată curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere. Cei mai mulţi dintre 

elevi reuşesc să îndeplinească sarcinile de lucru primite. 

-Mijloacele de învăţământ utilizate au fost integrate corespunzător în activitatea de predare – învăţare 

– evaluare. 

-Se realizează exerciţii de identificare şi comparare, se utilizează demonstraţia ca metodă 

predominantă de predare –  învăţare. 

- Se realizează permanent legătura cu obiecte şi fenomene din viaţa cotidiană.  

- Se asigură caracterul motivant şi stimulativ al evaluării şi feed-back-ul procesului de învăţare. 

-Se utilizează fişe de lucru pentru activităţile individuale şi portofoliul ca instrument de evaluare. 

Puncte slabe:  
-Neimplicarea elevilor și aparținătorilor elevilor  
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 Cadre didactice de sprijin/itinerante 

Puncte tari : 

 Cadrele didactice de sprijin/ itinerante au planificat şi realizat programele de intervenţie, au adaptat 

programele şcolare în parteneriat cu cadrele didactice de la clasă, aplicându-se metode şi procedee activ-

participative. Proiectarea didactică la nivelul fiecărui elev s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi 

dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, 

învăţare şi evaluare precum şi evaluarea complexă a elevului cu CES făcută la începutul anului şcolar. S-a  

încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea P.I.P.-ului  pentru ca activitatea de 

terapie  să fie centrată pe elev.  

Fiecare cadru didactic de sprijin a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), realizîndu-se o 

evaluare complexă a elevului cu CES integrat în vederea proiectării eficiente a activităţii de compensare - 

recuperare.  

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare, vizite, concursuri; 

s-au dezbătut  teme cum ar fi: circulaţia rutieră,  protejarea mediului înconjurător, teme sanitare. Aceste 

activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi 

aptitudinilor elevilor. 

Fiecare profesor itinerant a realizat o mapă personală care cuprinde: programele şcolare în vigoare, P.I.P.-uri 

model, programe şcolare adaptate, schema orară, proiecte de activitate model, fişe de lucru şi teste de 

evaluare iniţială, portofolii tematice, etc . 

Puncte slabe: 

Neimplicarea tuturor părinţilor în aplicarea programelor de intervenţie personalizate, lipsa spaţiilor adecvate 

(în unele cazuri), rezistenţa la shimbare a unor cadre didactice care lucrează la clasă cu elevi cu C.E.S. 
8. SITUAȚIA ELEVILOR CU CES – CLASA AVIII-a ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

CLASA NUMĂR 

TOTAL 

ELEVI CU 

CES  

NUMĂR ELEVI CARE AU 

SUSȚINUT EXMENUL DE 

EVALUARE NAȚIONALĂ 

NUMĂR ELEVI CARE NU AU 

SUSȚINUT EXAMENUL DE 

EVALUARE NAȚIONALĂ 

Clasa a 

VIII-a 

115 19 96 

 Învăţământul la domiciliu 

În anul şcolar 2019-2020 CSEI Brăila a asigurat şcolarizarea la domiciliu a unui număr de 109 de elevi . 

A existat o permanentă consiliere din partea conducerii CSEI Brăila, s-a ţinut o strânsă legătură prin toate 

mijloacele posibile: întâlniri metodice (cu profesorii care predau la domiciliu, cu directorii şcolilor unde sunt 

înmatriculaţi elevii, cu părinţii acestora), discuţii telefonice şi comunicare prin e-mail şi fax.  

Evaluarea elevilor: 

Evaluarea progresului şcolar se face continuu (formativ) prin evaluarea secvenţială de la fiecare 

lecţie/activitate, precum şi evaluarea periodică, sumativă şi cea semestrială a activităţii şcolare. 

Progresul poate fi evaluat prin probe diverse: orale, scrise, practice, simulări şi prin examene. Evaluarea 

copiilor/elevilor cu CES ţine cont de tipul/gradul de dizabilitate al elevului. 

Puncte tari : 

- Au fost utilizate diferite probe de evaluare care au cuprins itemi la nivelul conţinuturilor parcurse: 

evaluarea  iniţială, evaluarea  formativă  şi  evaluarea  sumativă  prin  probe orale, scrise  şi  practice, dar şi 

autoevaluarea, observarea/analiza comportamentului, aprecierea prin calificative/ note, recompensa/ 

evidenţierea, etc. 

- Probele de evaluare şi fişele de lucru individual au fost aplicate sistematic, iar rezultatele au fost 

consemnate în documentele de evaluare ale profesorilor, în cataloage şi în carnetele de note ale elevilor. 

- Rezultatele obţinute la fiecare clasă demonstrează progresul realizat de fiecare copil, calitatea lucrului cu 

elevul depinzând de foarte mulţi factori: claritatea/ cantitatea  conţinuturilor predate, calitatea / cantitatea 

materialelor didactice, disponibilitatea elevului, dar şi a cadrului didactic, suportul afectiv oferit/ primit, etc. 

- Au fost realizate portofolii de practică pentru elevi, fişe de evaluare, fişe individuale de control pentru 

instruirea practică comasată, fişe tehnice pentru operaţii de prelucrare a reperelor, fişe ale utilajelor. 

- S-a realizat o evaluare diferenţiată, elevii au fost implicaţi în evaluarea progresului pe care l-au realizat. 

Notarea s-a realizat ritmic, calificativele şi notele acordate elevilor cu cerinţe educative speciale au fost  

obiective, acompaniate de o  argumentare stimulativă.  

Puncte slabe: 

- Uneori se constată neglijarea faptului că fiecare elev este o individualitate, cu nevoi diferite de ale 

celorlalţi colegi, evaluându-se frontal, nediferenţiat. 
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8. ACTIVITATEA CJRAE BRĂILA 

Activitatea desfăşurată în anul şcolar 2019-2020 de către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Brăila a avut ca obiectiv general oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale 

specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura 

accesul tuturor la o educaţie de calitate. 

Obiectivele principale ale activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională au fost: 

 crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor/tinerilor în vederea integrării acestora în viaţa 

şcolară, socială şi profesională; 

 asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul bio-

psiho-social al fiecărui copil/tânăr; 

 informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalităţii şi al îmbunătăţirii activităţii 

didactico-educative; 

 implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoală – familie - comunitate, ca bază a 

adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor/tinerilor. 

 În  anul şcolar 2019-2020 CJRAE a funcţionat cu un număr de 7 posturi în C.J.A.P. și 20 de posturi în 

cabinete şcolare de asistenţă psihopedagogică, în unităţi de învăţământ urban şi rural, oferind următoarele 

servicii:                                 

 Au beneficiat de consiliere individuală la cabinet 4268 de copii/elevi, 685 de părinți și 891 de cadre 

didactice; 

 La ședințele de consiliere de grup la cabinet au participat 4171 de copii/elevi, 374 de părinți și 219 cadre 

didactice; 

 La ședințele de consiliere de grup la clasă au fost implicați 47778 de copii/elevi, 3387 de părinți și 2573 

de cadre didactice 

La nivelul fiecărei unităţi şcolare, s-au identificat principalele probleme care sunt considerate factori 

perturbatori ai procesului educaţional, la care s-au adăugat activităţi specifice (formarea şi dezvoltarea 

personalităţii elevului, probleme specifice vârstei, atitudini, tentaţii, influenţe etc). 

 Principalele probleme care au necesitat intervenţie specializată – asistenţă psihopedagogică, consiliere în 

carieră, consultanţă educaţională au fost: dificultăţile de învăţare, absenteismul şcolar, tulburările socio-

afective, tulburările comportamentale, prevenirea consumului de substanţe nocive, dificultăţile de 

relaţionare, adaptarea după plecarea unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate,  cunoaşterea şi 

relaţionarea cu copilul, relaţia şcoală-familie, managementul activităţilor didactice. 

Total copii/elevi care au beneficiat de sevicii logopedice:491 

Total copii/elevi care au beneficiat de invatamant la domiciliu:109                                                              
9.    ALTE ATRIBUȚII STABILITE CA ANEXĂ LA FIȘA POSTULUI 

 Coordonarea olimpiadelor de pedagogie și psihlogie în anul școlar 2019-2020 ; 

 Planificări calendaristice întocmite în conformitate cu programele şcolare în vigoare; 

 Receptivitate la problemele reformei; 

 Buna colaborare cu comunitatea locală; 

 Preocupare  pentru achiziţionarea şi recondiţionarea materialului didactic atractiv. 

 Activităţi metodice cu tematică diversă, actuală la cercurile pedagogice; 

 Preocupare pentru dezvoltarea personală și profesională; 

 Pelaţii parteneriale cu şcolile din judeţ şi alte judeţe; 

 Desfăşurarea unor activităţi extracurriculare variate; 

 Implicarea deosebită pentru pregătirea elevilor în vederea participării la diferite concursuri judeţene şi 

naţionale. 

 

 

DISCIPLINA INFORMATICA 

1.1. Analiza calităţii educaţiei, din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecţia şcolară 

Strategia de dezvoltare a învăţământului brăilean, promovată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, se înscrie în 

reperele stabilite de Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Strategia de Descentralizare 

a Învăţământului Preuniversitar, obiectivele în domeniul educaţiei din cadrul Strategiei Europa 2020, PLAI 

şi PRAI. 

În acest context, opţiunile strategice şi conduitele decizionale ale I.S.J. Brăila au fost orientate spre 

stimularea performanţei educaţionale, spre monitorizare, control şi evaluare a calităţii, spre asigurarea 

consilierii specializate în domeniul descentralizării administrative şi financiare a unităţilor şcolare, spre 

adaptarea ofertei educaţionale la realităţile economice şi sociale. 
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Obiectivele generale, stabilite prin planul managerial al inspectorului şcolar de specialitate (disciplina 

Informatică/TIC), care vizează atât activitatea desfăşurată în Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, cât şi 

activitatea desfăşurată în unităţile de învăţământ din judeţ, au fost următoarele: 

 Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea atingerii 

standardelor de integrare europeană; 

 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor; 

 Reconstrucţia învăţământului din mediul rural; 

 Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere 

educaţională; 

 Investiţia în educaţie, în formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic; 

 Întărirea rolului şcolii prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale şi realizarea de activităţi 

extracurriculare şi programe de cooperare internaţională; 

 Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, al fiecărei catedre, al 

fiecărui cadru didactic şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local; 

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

desfăşoare pe baza metodelor alternative;  

 Monitorizarea grupelor cu elevii capabili de performanţă; 

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

unităţii şcolare; 

 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, 

atingerea standardelor curriculare de performanţă; 

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

 Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza criteriilor de monitorizare şi evaluare 

şi/sau a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum; 

 Dobândirea de noi competenţe metodice şi sociale; 

 Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente; 

 Asigurarea încadrării unităţilor şcolare cu personal didactic calificat; 

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

 Identificarea ofertanţilor de formare şi direcţionarea personalului didactic către aceşti ofertanţi; 

 Modernizarea infrastructurii şcolare inclusiv prin creşterea gradului de informatizare a procesului de 

învăţământ (dotarea şcolilor cu calculatoare, echipamente multimedia, soft-uri educaţionale); 

 Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare; 

 Promovarea propriei imagini; 

 Prezentarea unor exemple de bună practică; 

 Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi de creştere a autonomiei unităţilor de învăţământ. 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 2019-2020 

Cadrele didactice de specialitate, directorii, au avut preocupări pentru dotarea, întreţinerea şi utilizarea 

cabinetelor de informatică. Au fost instalate licenţe, au fost îmbunătăţite dotările prin contribuţii ale 

comunităţilor locale sau implicarea în activități extracurriculare. 

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

tematice şi generale. 

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

disciplina informatică/TIC nefiind depusă nici o sesizare de competenţa inspectorului şcolar de specialitate. 

INSPECŢIA ŞCOLARĂ -  SITUAŢIA STATISTICĂ ŞI ANALITICĂ 

1 Tipul controlului: 

Inspecţie şcolară generală 

Inspecţii speciale 

Inspecţii de specialitate 

2019/2020 Titulari Suplinitori 

calificaţi 

Suplinitori 

necalificaţi 

TOTAL 

Liceu 40 6 0 46 

Scoli urban 4 11 0 15 

Scoli rural 0 8 0 8 

TOTAL 44 25 0 69 
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Nr. calificative acordate:    

din care:    

50 Foarte Bine  

2 nota 10 

 

Nr. 

Crt. 
Tipul controlului Nr. unităţi şcolare inspectate 

Nr. cadre 

didactice 

inspectate 

Calificativul 

acordat 

1 Control frontal Inspecţie 

şcolară generală  
3 unităţi scolare 8 cadre didactice 

8 FB  

 

2 Inspectii curente: Gradul II, 

Gradul I 

Inspecţii speciale: Definitivat, 

Gradul II, Gradul I 

2 unităţi şcolare 2 cadre didactice 

 

2 nota 10 

 

3 Inspectii curente – clasa a V-a, 

a VI-a, a VII-a – disciplina nou 

introdusă Informatică și TIC 

20 unități școlare 18 cadre didactice 
18 FB 

 

3 Control tematic 6 unitati  şcolare - - 

 

2 Echipa de inspecţie  

 

Tipul inspecţiei Nume şi prenume Statutul 

Control Tematic Ion Aurelia Inspector de specialitate I.S.J.  Brăila 

 

 

Inspecţii speciale și 

curente 

Ion Aurelia Inspector de specialitate I.S.J.  Brăila 

Anton Cristina Elena Metodist ISJ Braila 

Buțea Elena Metodist ISJ Braila 

Moise Anișoara Metodist ISJ Braila 

Pruş Paul Metodist ISJ Braila 

Sima Raluca Metodist ISJ Braila 

Trufaş Cătălina Metodist ISJ Braila 

Toncea Angelica Metodist ISJ Braila 

Slavu Mihaela Metodist ISJ Braila 

Doroftei Simona Elena Metodist ISJ Braila 

Toncea Cristian Metodist ISJ Braila 

 

Constatări generale asupra inspecţiei în specialitate : 

-aspecte pozitive : 

-diversificarea materialelor didactice auxiliare utilizate în cadrul predării-învăţării-evaluării la disciplina 

informatică şi la disciplinele opţionale; 

-creativitatea şi multilateralitatea posibilităţilor de abordare a lecţiilor, cu accent pe aspectul practic-

demonstrativ-educativ; 

-posibilitatea de includere activă a metodelor audio-video în procesul didactic; 

-interesul crescut al elevilor pentru studiul informaticii facilitat de calitatea prestaţiei didactice a cadrelor 

didactice inspectate. 

-aspecte de remediat : 

- reducerea orei de Informatică și TIC la ciclul gimnazial  - învățământ vocațional afectează grav atingerea 

competențelor, 0,5 ore pe săptămână sunt insuficiente, având în vedere și orientarea spre online a 

învățământului românesc; 

-reducerea drastică a numărului de ore la TIC în învăţământul liceal la grupurile şcolare afectează grav 

nivelul informaţional, al deprinderilor şi competenţelor formate pentru sine şi pentru viaţă;  

-caracterul exclusiv descriptiv abordat de unele cadre didactice în demersul didactic; 

promovarea cu timiditate a unor metode de evaluare precum, autoevaluarea, transevaluarea, interevaluarea. 

PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE  

a)  Evaluarea activităţii personalului didactic : 

Aspecte pozitive 
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-Conţinuturile propuse sunt în concordanţă cu programa şi cu potenţialul de învăţare al elevilor; 

-Planificările calendaristice sunt întocmite în conformitate cu programele şcolare în vigoare, inclusiv la 

disciplina nou introdusă Informatică și TIC de la clasa a V-a, a VI-a și a VII-a;  

-Pentru clasele I-VIII programele pentru disciplina informatică-opţional sunt avizate de ISJ, conţinuturile 

corespund nivelului elevilor şi îmbină conţinuturile de utilizare cu cele de programare; 

-Lecţiile asistate s-au caracterizat prin rigoarea ştiinţifică a cunoştinţelor, prin esenţializarea şi sistematizarea 

noţiunilor predate; 

-Prin exemplele practice utilizate s-au realizat corelări intra şi interdisciplinare; 

-Orele asistate s-au desfăşurat în laboratoarele de informatică, profesorii alternând momentele de predare 

teoretică cu cele de lucru pe calculator; 

-În timpul orelor, între profesori şi elevi s-a creat un climat autentic de dialog şi de cooperare; 

-Implicarea permanentă a elevilor, angajarea lor în realizarea conţinutului formativ al lecţiilor; 

-În evaluare s-a urmărit atât nivelul de cunoştinţe, cât şi deprinderile practice de lucru pe calculator; 

-Majoritatea profesorilor centrează demersul didactic pe elev şi conduc procesul de predare-învăţare astfel 

încât elevul să primească informaţia de bază şi apoi să dezvolte aplicaţii noi; 

-Cadrele didactice sunt permanent preocupate de buna funcţionare a calculatoarelor şi de existenţa softului 

necesar. 

Aspecte negative 

Recomandări realizate în urma inspecţiilor de specialitate: 

-Accentuarea aspectelor de analiză referitoare la optimizarea algoritmilor şi realizarea de studii comparative 

între diferite metode de rezolvare a unei probleme; 

-Antrenarea elevilor în căutarea unor soluţii mai creative la problemele propuse, prin combinarea metodelor 

frontale cu cele individuale; 

-Utilizarea în cadrul orelor de laborator a lucrului diferenţiat pe grupe organizate pe nivele de pregătire; 

-Selectarea mai atentă a temelor pentru aplicaţiile practice prezentate astfel încât să fie atractive, adaptate 

nivelului de înţelegere a elevilor şi să aibă caracter interdisciplinar. 

b) Propuneri de îmbunătăţire a activităţii: 

-Cuprinderea cadrelor didactice debutante în activitate de monitorizare prin sistemul de mentorat; 

-Monitorizarea atentă a orelor de la clasele de matematică-informatică și la disciplina nou introdusă 

Informatică și TIC care vor susţine competențele digitale si probele scrise din cadrul examenului de 

bacalaureat. 

1.2. Activitatea de predare-învăţare: curriculum aplicat, strategiile didactice şi metodele de predare-

învăţare utilizate, instrumentele de evaluare utilizate şi rezultatele elevilor la evaluarea curentă 

În anul şcolar 2019-2020 participarea cadrelor didactice la activităţile metodice poate fi apreciată destul de 

bună. Cercurile pedagogice s-au evidenţiat prin activităţi demonstrative interesante. De remarcat prezenţa 

foarte bună a profesorilor din mediul rural şi celor de la gimnaziu, din urban. 

A fost organizată consfătuirea cadrelor didactice de specialitate informatică şi TIC în septembrie 2019. În 

cadrul acestei şedinţe s-a discutat despre: documentele profesorului, structura anului şcolar 2019-2020, 

planul cadru de învăţământ, programele şcolare, prezentarea statisticilor privind rezultatele la examenele 

naţionale din anul scolar 2018-2019, precizări privind mediul de lucru OJI/ONI, formarea continuă, 

calendarul şedinţelor de catedră/cerc în anul şcolar 2019-2020. 

Situaţia înscrierii la examenele de obţinere a gradelor didactice se prezintă astfel: 

 

Forma de perfecţionare Număr cadre didactice înscrise: 

Gradul II 2020 1 

Gradul II 2021 1 

 

Pentru realizarea inspecţiilor, s-au respectat reglementările în vigoare şi s-a apelat şi la corpul de metodişti. 

Toate inspecţiile desfăşurate au decurs în condiţii optime demonstrând seriozitate atât din partea metodiştilor 

cât şi a candidaţilor. 

La examenul de ocupare a posturilor vacante din învăţământul preuniversitar sesiunea iulie 2020 s-a 

prezentat 2 cade didactice. 

Puncte tari: 

 Planificările calendaristice sunt întocmite în conformitate cu programele şcolare în vigoare; 

  Conţinuturile propuse sunt în concordanţă cu programa şi cu potenţialul de învăţare al elevilor; 

  Pentru clasele I-VIII programele pentru disciplina informatică-opţional sunt avizate de ISJ, conţinuturile 

corespund nivelului elevilor şi îmbină conţinuturile de utilizare cu cele de programare; 
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 Lecţiile asistate s-au caracterizat prin rigoarea ştiinţifică a cunoştinţelor, prin     esenţializarea şi 

sistematizarea noţiunilor predate; 

 Prin exemplele practice utilizate s-au realizat corelări intra şi interdisciplinare; 

 Orele asistate s-au desfăşurat în laboratoarele de informatică, profesorii alternând  momentele de predare 

teoretică cu cele de lucru pe calculator; 

 În timpul orelor, între profesori şi elevi s-a creat un climat autentic de dialog şi de cooperare, o atmosferă 

de angajare socio-afectivă; 

 Implicarea permanentă a elevilor, angajarea lor în realizarea conţinutului formativ al lecţiilor; 

 În evaluare s-a urmărit atât nivelul de cunoştinţe cât şi deprinderile practice de lucru pe calculator; 

 Majoritatea profesorilor centrează demersul didactic pe elev şi conduc procesul de predare-învăţare astfel 

încât elevul să primească informaţia de bază şi apoi să dezvolte aplicaţii noi. 

 Cadrele didactice sunt permanent preocupate de buna funcţionare a calculatoarelor şi de existenţa softului 

necesar. 

Puncte slabe: 

 Adaptarea conţinuturilor la nivelul de pregătire şi înţelegere al elevilor; 

 Antrenarea elevilor în căutarea unor soluţii mai creative la problemele propuse, prin combinarea metodelor 

frontale cu cele individuale; 

 Accentuarea în orele de teorie a părţii de analiză a metodelor de rezolvare a problemelor, sarcina scrierii 

programelor transferându-se pentru orele de laborator; 

 Accentuarea aspectelor de analiză referitoare la optimalitatea algoritmilor şi realizarea de studii 

comparative între diferite metode de rezolvare a aceleiaşi probleme; 

 Selectarea mai atentă a temelor pentru aplicaţiile practice prezentate astfel încât să fie atractive, adaptate 

nivelului de înţelegere a elevilor şi să aibă caracter interdisciplinar; 

 Valorificarea şi valorizarea răspunsurilor elevilor; 

Recomandări: 

 Repartizarea elevilor pe grupe de lucru (de nivel superior, mediu, cu nevoi speciale) în funcţie de standarde 

bine precizate şi având în vedere stilurile de învăţare şi inteligenţele multiple. 

 Realizarea de fişe de lucru cu paşi mici (etapizate) întocmite după categoria de grupă din care fac parte 

elevii. 

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

corecte a unităţii de învăţare.  

 Realizarea unui orar al activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă). 
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1.3. Analiza rezultatelor obţinute de elevi în cadrul examenului de bacalaureat, proba de informatică, comparativ cu rezultatele evaluării curente 

 

Situaţia statistică privind rezultatele  examenului de atestare a competenţelor  profesionale a absolvenţilor  claselor  de matematică-informatică, şi matematică 

informatică – intensiv informatică an şcolar 2019- 2020. 

Nr. 

crt. 

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                         

1 Colegiul 

Național 

”Nicolae 

Bălcescu” 

Brăila 

3
0
 

2
6
 

7
 

2
 

3
0
 

2
6
 

7
 

2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
0
 

2
6
 

7
 

2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

100% 100% 100% 100% 

2 Colegiul 

Național ”Gh. 

M. Murgoci” 

Brăila 

1
9
 

3
5
 

0
 

2
 

1
9
 

3
5
 

0
 

2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
9
 

3
5
 

0
 

2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

100% 100% 100% 100% 

3 Liceul Teoretic 

"Nicolae 

Iorga" Brăila 3
0
 

1
4
 

0
 

0
 

3
0
 

1
4
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
0
 

1
4
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

100% 100% 100% 100% 

4 Liceul Teoretic 

"Panait Cerna" 

Brăila 1
7
 

2
 

4
 

3
 

1
7
 

2
 

4
 

3
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
7
 

2
 

4
 

3
 

0
 

0
 

0
 

0
 

100% 100% 100% 100% 

5 Liceul 

Tehnologic 

"Nicolae 

Titulescu" 

Însurăței 

3
 

7
 

3
 

4
 

3
 

7
 

3
 

4
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
 

7
 

3
 

4
 

0
 

0
 

0
 

0
 

100% 100% 100% 100% 

6 Liceul Teoretic 

”C. 

Angelescu” 

Ianca 

1
3
 

9
 

0
 

0
 

1
3
 

9
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
3
 

9
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

100% 100% 100% 100% 



 
           INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEA BRĂILA               

 

178 

 

7 Liceul Teoretic                      

”George 

Vâlsan” Făurei 1
0
 

1
5
 

0
 

0
 

1
0
 

1
5
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
0
 

1
5
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

100% 100% 100% 100% 

Total 

1
2

2
 

1
0

8
 

1
4
 

1
1
 

1
2

2
 

1
0

8
 

1
4
 

1
1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
2

2
 

1
0

8
 

1
4
 

1
1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

100% 100% 100% 100% 

Total General 255 255 0 255 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. 

 

Rezultatele la disciplina informatică obţinute la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2019 

Bacalaureat 2020 

1. Competenţe digitale 

 

Liceu Total D) 
Fara 

calificativ 
Incepator Mediu Avansat Experimentat 

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" 136 0 0 1 13 122 

COLEGIUL NAŢIONAL "ANA ASLAN" 89 0 1 3 15 70 

COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" 115 0 0 0 0 115 

COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE BĂLCESCU" 157 0 0 0 0 157 

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIŢESCU" 69 0 8 6 15 40 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 81 0 1 2 17 61 

LICEUL DE ARTE "HARICLEA DARCLEE" 109 0 0 0 4 105 

LICEUL PEDAGOGIC "D.P.PERPESSICIUS" 131 0 0 1 0 130 

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" 19 0 0 0 2 17 

LICEUL TEHNOLOGIC "EDMOND NICOLAU" BRĂILA 65 0 1 4 14 46 

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE K.CONSTANTINESCU" 18 0 2 0 7 9 

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" 53 0 5 7 17 24 



 
           INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEA BRĂILA               

 

179 

 

LICEUL TEHNOLOGIC "PANAIT ISTRATI" BRĂILA 59 2 1 5 14 37 

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SEBASTIAN" 60 0 0 1 10 49 

LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" 143 0 0 0 0 143 

LICEUL TEORETIC "PANAIT CERNA" 116 0 0 0 1 115 

LICEUL TEORETIC "GEORGE VÂLSAN" 71 0 0 6 19 46 

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE ONCESCU" 12 0 0 1 2 9 

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ANGELESCU" 57 0 1 7 16 33 

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TITULESCU" ÎNSURĂŢEI 89 0 18 16 5 50 

LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" MĂXINENI 15 0 2 1 4 8 

 

2. Informatica – proba scrisa 

Z
i 

A
leg

ere 

E
)d

) 

In
fo

rm
ati

că 

S
cris 

7
5

 

7
4
 

(9
8
,6

7
%

) 

4
 (5

,4
1
%

) 

6
 (8

,1
1
%

) 

1
1
 

(1
4
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6
%

) 

2
4
 

(3
2
,4

3
%

) 

2
2
 

(2
9
,7

3
%

) 

7
 (9

,4
6
%

) 

2
 (2

,7
%

) 

1
 (1

,3
3
%

) 

0
 (0

%
) 

0
 (0

%
) 

TOTAL proba E)d) 

7
5
 

7
4
 

(9
8
,6

7
%
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4
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1
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6
 

(8
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1
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1
1
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2
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2
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1.4. Analiza rezultatelor elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare naţionale 

În semestrul al II-lea au fost organizate: etapa locală și judeţeană a olimpiadei de informatică. 

Celelelate competiții au fost anulate din cauza panedmiei de COVID-19. 

În luna mai 2020, în contextul pandemiei de COVID –19, am susținut cursuri de pregătire pentru profesori, 

cursuri online. Cursul a avut  ca tematică Educația online și s-a desfășurat pe platforma Google Classroom. 

Cursanții au avut participat la sesiuni de instruire pe ZOOM și au avut de rezolvat teme pentru atingerea 

competenețelor necesare susținerii și creării de conținut online. Portofoliul final a constat în crearea unui curs 

în Google Classroom, care să fie utilizat în procesul de învățare-predare-evaluare. 

 

 

DISCIPLINA DISCIPLINE TEHNICE 

 

I. OBIECTIVELE SPECIFICE PLANULUI MANAGERIAL AL INSPECTORULUI DE SPECIALITATE 

 Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii; 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial;  

 Centrarea procesului de predare – învăţare pe elev; 

 Formarea competenţelor cheie conform standardelor de pregătire profesională; 

 Dezvoltarea parteneriatelor;  

 Realizarea unei baze de date operaţionale;  

 Optimizarea reţelei şcolare pe baza cifrelor demografice, având în vedere principiul eficienţei socio-

economice; 

 Proiectarea reţelei de şcolarizare pentru anul şcolar 2019 - 2020; 

 Promovarea sistemului de indicatori şi standarde pentru evaluarea calităţii educaţiei în unităţile de 

învăţământ; 

 Stimularea dezvoltării CDŞ – urilor şi CDL – urilor; 

 Diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu cerinţele de dezvoltare şi instruire ale 

colectivelor de elevi; 

 Aplicarea instrucţiunilor MEC cu privire la încadrarea cadrelor didactice, adaptat la cerinţe specifice 

şcolilor; 

 Verificarea structurii, componenţei catedrelor de specialitate, concordanţa acestora cu specialitatea 

cadrelor didactice şi maiştrilor instructori; 

 Orientarea inspecţiei şcolare spre asigurarea şi menţinerea calităţii în educaţie; 

 Asigurarea cadrului organizatoric corespunzător desfăşurării în condiţii optime a tuturor fazelor 

olimpiadelor şcolare; 

 Instituţionalizarea unui nou cadru funcţional în comunicarea / informarea privind modernizarea / 

reformarea procesului de învăţare la disciplinele tehnologice ; 

 Elaborarea de modele parteneriale în vederea cuprinderii adulţilor în programe educaţionale; 

 Implicarea în certificarea educaţiei nonformale în raport cu competenţele ocupaţionale, pe baza 

metodologiilor  existente; 

 Îmbunătăţirea evaluării şi examinării performanţelor şcolare; 

 Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltarea instituţională; 

 Organizarea în vederea bunei desfăşurări a examenelor naţionale pentru elevi: testări iniţiale, evaluări pe 

parcurs, examen de certificare a calificării profesionale, înscrierea elevilor în vederea continuării studiilor; 

 Implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea finanţării diferitelor tipuri de 

proiecte adaptate nevoilor fiecărei şcoli; 

 Antrenarea în activitatea de administrare şi finanţare a unităţilor de învăţământ a tuturor partenerilor 

interesaţi: părinţi, comunitatea locală, agenţi economici, organizaţii ale societăţii civile; 

 Monitorizarea strategiilor şi procedurilor de evaluare internă a calităţii în   educaţie, cunoaşterea   

şi   interpretarea   corectă   a metodologiilor elaborate de ARACIP; 

 Încurajarea unei comunicări deschise, transparente, în interiorul sistemului cât şi cu elevii, părinţii, 

parteneri;  

 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice şi conştientizarea actorilor şcolari a apartenenţei la grup, 

în vederea consolidării simţului civic; 

 Utilizarea mijloacelor moderne de promovare a imaginii şcolii: ofertă educaţională, pliante, site-ul şcolii, 

revista şcolară; 

 Monitorizarea organizării și desfășurării activităților suport pentru învățarea online în unitățile de 

învățământ; 

 Asigurarea, monitorizarea, analizarea și punerea în practică a pregătirii personalului didactic din 

învățământul preuniversitar; 
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 Îndrumarea cadrelor didactice pentru proiectarea activităților de predare – învățare – evaluare online; 

 Îndrumarea cadrelor didactice pentru eleborarea unor exemple de resurse educaționale; 

 Organizarea de sesiuni online cu cadrele didactice pentru transferul de bune oractici în învățarea online; 

 Colectarea feedback –ului de la elevi, părinți, cadre didactice pentru învățarea online, în scopul luării de 

măsuri care să conducă la îmbunătățirea accesului, participării și a calității ectivităților desfășurate online 

II. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCATIONAL IN IPT 

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

dotate corespunzător pentru formarea elevilor și contracte cu agenți 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.C. 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.  

III. Analiza calităţii 

1.  Analiza calităţii educaţiei din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecţia  şcolară 

(inspecţii tematice, inspecţii conform Ordinului MECTS nr. 5.547/6.10.2011, publicat în M.O. nr. 

746/24.10.2011), inspecţii de validare a rapoartelor de autoevaluare privind asigurarea calităţii educaţiei) 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiţii 

 număr  mare de cadre didactice 

titular și calificate, cu gradele 

didactice II, I; 

 interes crescut al unor cadre 

didactice şi al unor unităţi şcolare 

pentru angrenarea în proiecte 

naţionale şi internaţionale; 

 dotarea unităţilor şcolare de 

învăţământ cu echipament 

informatic, existenţa unor 

cabinete specializate dotate cu 

mijloace multimedia; 

 participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare şi perfecţionare 

prin CCD. 

 buna colaborare a conducerilor 

unităţilor de învăţământ cu 

Consiliile Locale operatorii 

economici 

 Întocmirea corectă a planificărilor 

calendaristice 

 Centrarea procesului de 

învăţământ  pe formarea 

deprinderilor  practice 

 Diversificarea modalităţilor de 

 absenteism ridicat la 

majoritatea colegiilor tehnice 

şi liceelor tehnologice; 

 oferta de programe opţionale 

neatractive pentru elevi 

 Neatingerea standardelor 

educaţionale de către un număr 

apreciabil de elevi 

 Neadaptarea planificărilor 

anuale, semestriale la 

specificul claselor de elevi, în 

scopul unei abordări 

diferenţiate - aspect general; 

 Unii elevi nu au deprinderi de 

citit/scris cursiv 

 

 efectele factorilor  

economici - criza 

economică; şomajul;  

 bugetul familiei – sunt  

extrem de grave, de la 

dezinteres şi absenteism 

ridicat (chiar în rândul 

elevilor de gimnaziu) 

până la abandonul şcolar. 

 în mediul rural orele de 

educație tehnologică sunt 

în norma titularilor de pe 

alte discipline 

 Lipsa manualelor de 

specialitate pentru liceu și 

învățământul profesional; 
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evaluare ale elevilor (folosirea 

fişelor de lucru, utilizarea 

portofoliilor, proiectelor) 

 Respectarea programele şcolare în 

vigoare; 

 Conceperea creativă a 

demersurilor didactice şi adaptarea 

strategiilor de lucru la 

particularităţile psihointelectuale ale 

elevilor  

 Aplicarea corectă a noului 

curriculum la clasa a V – a, a VI – a 

și a VII - a 

2. Calitatea activităţii de predare-învăţare (inspecţii de specialitate şi speciale, inspecţii generale, 

tematice, conform Ordinului MECTS nr. 5.547/6.10. 2011, publicat în M.O. nr. 746/24.10.2011) 

- curriculumul aplicat 

- strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare utilizate 

- instrumentele de evaluare utilizate 

- rezultatele elevilor la evaluarea curent 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiţii 

 Conceperea creativă a 

demersurilor didactice şi 

adaptarea strategiilor de lucru la 

particularităţile psihointelectuale 

ale elevilor  

 Respectarea programele şcolare în 

vigoare; 

 Diversificarea modalităţilor de 

evaluare ale elevilor (folosirea 

fişelor de lucru, utilizarea 

portofoliilor, proiectelor) 

 Centrarea procesului de 

învăţământ pe formarea 

deprinderilor  practice 

 Întocmirea corectă a planificărilor 

calendaristice 

 Parcurgerea de stagii de formare 

pe probleme care vizează 

aplicarea metodelor centrate pe 

elev; 

 Neatingerea standardelor 

educaţionale de către un 

număr apreciabil de elevi 

 Neadaptarea planificărilor 

anuale, semestriale la 

specificul claselor de elevi, 

în scopul unei abordări 

diferenţiate - aspect general; 

 Slaba valorificare a 

rezultatelor iniţiale, continue 

şi sumative, lipsa unor 

planuri de măsuri şi a unor 

strategii ameliorative - 

general 

 Insuficienta pregătire a 

cadrelor didactice în 

aplicarea corectă, echilibrată 

a metodelor activ 

participative; 

 Tema pentru acasă nu este o 

modalitate curentă de lucru 

la clasă; 

 Metodele folosite de 

profesorii asistaţi sunt 

preponderent expozitive, 

modul de lucru este frontal, 

mijloacele didactice sărace 

 Transmiterea conţinuturilor 

se realizează preponderent 

prin dictare 

 Unii elevi nu au deprinderi 

de citit/scris cursiv 

 Sarcinile de lucru nu 

stimulează creativitatea 

gândirii, dezvoltarea atenţiei  

 Utilizarea insuficientă a 

materialelor didactice, 

chiar şi în cadrul 

unităţilor şcolare care 

dispun de dotări; 

 Nu se lucrează cu 

manualul, sau cu alte 

mijloace de documentare 

individuală; 

 Lipsa manualelor de 

specialitate pentru liceu 

și învățământul 

profesional; 
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3. Examene naţionale / examene de certificare 

- analiza rezultatelor obţinute de elevi în cadrul examenelor naţionale, comparativ cu rezultatele evaluării  

curente 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiţii 

 Procente  bune de promovabilitate 

obţinute la examenele de 

certificare a competenţelor 

profesionale nivel 3, 4 şi 5 la 

toate colegiile şi liceele 

tehnologice 

 Temele proiectelor au respectat 

standardele de pregătire 

profesională, variind de la un an 

la altul 

 Probele s-au desfășurat, conform 

graficelor de organizare,  

 Un număr redus de 

absolvenți nu au depus în 

termen proiectele; 

 Lipsa interacțiunii orale 

dintre candidat și evaluatori 

 Posibilități reduse de 

achiziționare a 

echipamentelor IT ; 

 

 

4. Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale 

Faza judeţeană s-a organizat pentru specializările/ calificările pentru care se organizează faza naţională a 

olimpiadelor într-un singur centru de examen pentru proba scrisă şi în 4 centre pentru proba practică a 

concursurilor pe meserii. Subiectele, pentru proba scrisă, au fost elaborate la nivel național pentru olimpiadă 

și la nivelul județului pentru concursul pe meserii. 

Conform OMEC nr. 4304/21.05.2020 toate competițiile școlare au fost anulate. 

 

 

DISCIPLINA INVATAMANT PRESCOLAR 

I. DATE STATISTICE 

RESURSE UMANE – ÎNCADRARE 

Statut Nr. personal 

didactic 

Din care 

Studii medii Studii superioare 

Titulari 399 78 321 

Suplinitori calificaţi 79 28 21 

Suplinitori necalificaţi 5 3 2 

Pensionari 22 12 10 

Total personal didactic 505 

REŢEA UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

Număr total 

grădiniţe 

Cu personalitatejuridică Fărăpersonalitatejuridică 

138 
În mediul urban În mediul rural În mediul urban În mediul rural 

16 0 29 93 

COPII CUPRINŞI ÎN GRĂDINIŢE 

Nr. 

total 

copii 

Mediul urban Mediul rural 

6870 4064 2806 

 Nr. copii/ gr. cu 

program normal 

Nr. copii/ gr.cu 

program prelungit 

Nr. copii/ gr. cu 

program săptămânal 

Nr. copii/ gr. cu program 

normal 
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1476 2532 56 2806 

STATISTICA PRIVIND INSPECŢIA ŞCOLARĂ  

TOTA

L 

Nr. Inspecţii realizate în specialitate  
RODI

S 

Temati

că 

Inspecţii curente Specială 
Tematică în 

specialitate 
Calitate   

   157 inspect

or 

metodi

şti 

inspect

or 

metodi

şti 

inspect

or 

metodi

şti 

inspect

or 

metodi

şti 

4 4 

5 14 24 7 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 

27 1 4 15 12 

2 Inspecţie 

tematică 

4 15 17 - - 

 TOTAL 31 16 21 15 12 

 

II. CONCURSURI DERULATE LA NIVELUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR 

Pe parcursul anului şcolar, fiecare unitate de învățământ preșcolar a stabilit concursurile la care au participat 

copiii din grădiniță. În acest sens au fost afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Brăila și prin alte 

căi de comunicare (FTP, e-mail) Calendarul anual al activităților extracurriculare naționale, Calendarul anual 

al activităților extracurriclare regionale și județene.  

 DATE PRIVIND CONCURSURILE JUDEŢENE/ 

REGIONALE/NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

concursului 

Unitatea şcolară Coordonator 

1.  ”Orașul meu, orașul 

tău” – concurs județean 

 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr. 2, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.7, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr. 11, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr. 37, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr. 47,   

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr. 48, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.36, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr. 6,  

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.51, 

Grădinița cu Program săptămânal nr.49 

Bibioteca Județeană ”Panait 

Istrati” Brăila 

2.  „Copilăria în culori” – 

concurs județean 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.11, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.7, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.47, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.37 

Consiliul Județean Brăila, 

Primăria Municipiului 

Brăila, Centrul Județean 

pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii 

Tradiționale 

3.  “Cu prietenii pe 

meleaguri natale” – 

concurs regiona 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.51, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.1 

Școala Gimnazială “Fănuș 

Neagu” Brăila 

4.  ”Amintiri din 

Copilărie” – concurs 

național 

 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.37 Editura Copilăria SRL 
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5.  „Vreau să fiu 

olimpic!” -  concurs 

naţional 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.48, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.37 

Gero Pro Educaţie S.R.L. 

Bucureşti 

6.  ”TimTim-Timy” -  

concurs internațional 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.37, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.47, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.48, 

Grădinița cu Program săptămânal nr.49, 

Grădinița cu Program Prelungit nr.1, 

Grădinița cu Program Prelungit nr.11, 

Grădinița cu Program Prelungit nr.51 

Fundația pentru Științe și 

Arte Paralela 45 

 

7.  ”Formidabilii” 

-concurs internațional 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.37, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.47, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr.48, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr. 6, 

Grădiniţa  cu  Program  Prelungit  nr. 11.  

Romconcept International 

Solutions SRL 

 

III. 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 2019 - 2020 la întâlnirile metodice din cadrul cercurilor 

pedagogice: 

 Sem I:  „Curriculum  pentru  educaţie timpurie – elemente de continuitate şi particularităţi” 

 Sem II:  „Organizarea şi desfăşurarea activităților didactice în acord cu Curriculum pentru 

educație timpurie-exemple de bune practici”  
Activităţile metodice s-au desfăşurat la Centrul de resurse al învăţământului preşcolar (Grădiniţa cu 

program prelungit nr.11), Grădinița cu program normal Tichilești, Grădinița cu program normal Valea 

Cânepii, Grădinița cu program normal Custura, Grădinița cu program normal ”Ion Creangă” Însurăței, 

Grădinița cu program normal Siliștea, Grădinița cu program normal Mircea Vodă și prin videoconferințe în 

mediul online. 

Întâlnirile au avut un caracter practic. Aspectele teoretice au reprezentat un suport în orientarea practică a 

demersului educativ din grădiniţă. În primul semestru au fost prezentate exemple de bune practici privind 

specificul Curriculumului pentru educație timpurie aprobat prin OMEN nr.4694/2.08.2019. De asemenea, 

întâlnirile cu cadrele didactice au reprezentat un prilej de diseminare a informaţiilor noi specifice educaţiei 

timpurii, orientarea şi mentorarea cadrelor didactice debutante. 

În semestru II au fost prezentate variante de desfășurare a activităților didactice online, având în vedere 

contextul pandemiei cu virusul SARS Cov 2. 

În vederea facilitării învățământului online, din punct de vedere metodic, și a coordonării acestui tip de 

educație, au fost întreprinse următoarele acțiuni: 

 Organizarea de sesiuni de formare și informare cu diferite grupuri țintă în vederea identificării și oferirii 

de soluții cu privire la desfășurarea online a activităților de învățare cu copiii preșcolari, oferirea de exemple 

de bune practici: grup directori de grădiniță, grup metodiști la nivelul disciplinei, grupuri de educatoare; 

grupul responsabililor de cerc pedagogic. 

 Elaborarea, coordonarea, evaluarea unor materiale didactice RED pentru oferirea de exemple practice de 

aplicare a învățământului online la nivel preșcolar; 

 Elaborarea de către inspectorul de specilitate a unor materiale informative, precizări metodice și de 

completare a documnetele școlare; 

 Discuții permente cu cadrele didactice, directorii de grădinițe, părinții. 

Desfășurarea Proiectului educațional regional PEPG – Practici Educaționale Progresive în Grădiniță – 

modalitate de formare continuă 

Proiectul educațional regional PEPG – Practici Educaționale Progresive în Grădiniță pornește de la ideea 

armonizării practicilor educaționale în contextul procesului de revizuire și reconfigurare a Curriculumului 

pentru educație timpurie (0-6 ani).  

Proiectul se derulează în județele Brăila, Buzău, Constanța, Alba, Prahova, Hunedoara și este structurat pe 

următoarele componente: activități desfășurate cu copii; activități desfășurate cu cadrele didactice; activități 

destinate părinților, un accent deosebit fiind pus pe activitățile de formare și informare a cadrelor didactice. 

În acest sens au fost desfășurate schimburi de experiență între județele participante, workshopuri organizate 

la nivel județean și regional, seminare care au avut ca scop aplicarea conceptelor, particularităților și 

abordărilor Curriculumului pentru educație timpurie (0-6 ani). 
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În urma parcurgerii acestor etape, concluziile sunt următoarele: 

- axa domeniile de dezvoltare – dimensiuni ale dezvoltării – comportamente, ca premise ale competențelor 

ulterioare, oferă o viziune coerentă  în vederea derulării demersului de proiectare – predare – evaluare, având 

ca referință Reperele fundamentale în învățarea și dezvoltarea copilului de la naștere la 7 ani; 

- includerea în programă a segmentului de vârstă 0-3 ani creează o imagine globală asupra abordării 

educației timpurii și reprezintă instrumentul fundamental în proiectarea și desfășurarea activității didactice la 

grupe cu copii cu vârsta sub 3 ani;  

- noul curriculum conduce la focusarea demersului educativ pe domeniile de dezvoltare – dimensiuni ale 

dezvoltării – comportamente, ca premise ale competențelor ulterioare, ceea ce determină cadrul didactic să 

identifice strategii didactice centrate pe specificul dezvoltării individuale, strategii funcțional/acționale, care 

conduc la învățare creativă, prin explorare și experimentare, și, cel mai important, învățare prin joc; 

- consilierea părinților, colaborarea cu aceștia este fundamentală în oferirea unor servicii educaționale de 

calitate având în vedere interesele beneficiarului direct al educației și reprezintă o constantă a activității 

cadrului didactic.  

Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare 

Denumirea programului: „ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE COPIL  - STRATEGII ŞI TEHNICI DE 

REALIZARE” 

Public ţintã: profesori pentru învăţământul preşcolar din grădiniţele din municipiul şi judeţul Brăila 

Durata : 24 de ore 

Denumire program: „MODALITÃŢI DE APLICARE A CURRICULUMULUI  PREŞCOLAR” 

Public ţintã: profesori pentru învăţământul preşcolar din grădiniţele din municipiul şi judeţul Brăila 

Durata : 24 de ore 

Denumire program: ”PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI 

NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT” 

Public ţintã: profesori pentru învăţământul preşcolar debutanți din grădiniţele din municipiul şi judeţul Brăila 

Durata : 24 de ore  

Denumire program: SEMINARUL DE MUZICĂ KODÁLY PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRE-PRIMAR ȘI PRIMAR. 

Public țintă: cadrele didactice din învățământul pre-primar și primar  

Furnizor de formare: Asociația Cultură prin Muzică în parteneriat cu Institutul Balassi – Institutul Maghiar 

din Bucureşti și Institutul Kodály din cadrul Universității de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta, în 

parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila, Asociația Profesională a Educatoarelor EGIDA. 

Denumire program: SEMINARUL DE MUZICĂ ORF - SCHULWERK PENTRU CADRELE DIDACTICE 

DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRE-PRIMAR ȘI PRIMAR. 

Public țintă: cadrele didactice din învățământul pre-primar și primar  

Furnizor de formare: Asociația Cultură prin Muzică în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila, 

Asociația Profesională a Educatoarelor EGIDA. 

Denumire program: ABILITARE ÎN APLICAREA METODOLOGIEI STEP BY STEP 

Public țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar 

Furnizor de formare: Centrul de Dezvoltare Profesională Step by Step București 

Denumire program: SESIUNI DE FORMARE ȘI INFORMARE -  PROGRAMULUI NAȚIONAL 

”FIECARE COPIL MERITĂ O POVESTE”  

Public țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar, directori de grădiniță, metodiști de la nivelul 

disciplinei 

Furnizor de formare: Asociația OvidiuRo, ISJ Brăila 

Denumire program: SESIUNI DE FORMARE/ INFORMARE ” EDUCAȚIA ONLINE”  

Public țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar, directori de grădiniță, metodiști de la nivelul 

disciplinei 

Furnizor de formare: ISJ Brăila, CCD Brăila 

IV. 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. 

 „Eficientizare energetică Grădiniţa cu program prelungit nr.47 „Pinochio” - Programul Operaţional 

Regional 2014 – 2020, axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea B – Clădiri publice.   

”Eficientizare energetică Grădiniţa cu program prelungit nr.7”-  Programul Operaţional Regional 2014 – 

2020, axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 
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energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea B – Clădiri publice.  

"Eficientizare energetica Grădinița cu program prelungit nr.36 Furnicuța" - Programul Operaţional Regional 

2014 – 2020, axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea B – Clădiri publice. 

Grădinița cu program prelungit nr.49 este inclusă în  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2016-2023 în 

Proiectul “Investiție în educație și formare prin dezvoltarea infrastructurii de educație și formare” Axa 

4.Obiectiv specific 4.4 

„Eficientizare Energetică Grădinița cu program prelungit Nnr. 48 Luceafărul” - Programul Operaţional 

Regional 2014 – 2020, axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea B – Clădiri publice.  

Programul ”Fiecare copil merită o poveste” – inițiator OvidiuRo 

Proiectul educațional regional PEPG – Practici Educaționale Progresive în Grădiniță – inițiator 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila 

Proiectul „E.T.I.C – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate”, proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Conferința națională ”Acces și participare la educație. Competiție și cooperare în școala românească” – 

organizator Asociația RENINCO. 

Activități extracurriculare și cultural – artistice derulate la nivel județean: 

 Festivalul florilor de toamnă, Festivalul florilor de primăvară –Programul manifestărilor culturale, artistice, 

educaționale și sportive al Primăriei Brăila în parteneriat cu ISJ Brăila; 

 Ziua Mamei la Teatrul de păpuși ”Cărăbuș” Brăila – parteneriat ISJ Brăila și Teatrul de păpuși ”Cărăbuș” 

Brăila; 

 Festivitatea de deschidere a Orășelului copiilor, decembrie 2019 - Programul manifestărilor culturale, 

artistice, educaționale și sportive al Primăriei Brăila în parteneriat cu ISJ Brăila; 

 Moș Nicolae la Teatrul de păpuși ”Cărăbuș” Brăila -  Programul manifestărilor culturale, artistice, 

educaționale și sportive al Primăriei Brăila în parteneriat cu ISJ Brăila; 

V. ANALIZA SWOT  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Curriculumul pentru educație timpurie aprobat prin 

OMEN nr.4694/2.08.2019;  

Existența Ghidului de aplicare a Curriculumului 

pentru educație timpurie; 

Implementarea începând cu anul 2018 a Proiectului 

educațional regional PEPG – Practici Educaționale 

Progresive în Grădiniță care a avut în vedere 

principiile promovate în Curriculumul pentru 

educație timpurie; 

Pilotarea la nivel județean a Curriculumului pentru 

educație timpurie începând cu 2018; 

Constituirea la nivelul disciplinei a Consiliului 

Consultativ și al corpului metodiștilor care au avut 

sarcini clare în ceea ce privește aplicarea noului 

curriculum și identificarea de soluții pentru 

facilitarea învățării online în învățământul 

preșcolar; 

Derularea la nivel județean de activități metodice și 

de formare care au ilustrat aspecte practice ale 

implementării Curriculumului pentru educație 

timpurie; 

Organizarea prin CCD Brăila și prin ISJ Brăila a 

unor sesiuni de formare/informare asupra 

desfășurării activității didactice în contextul 

Deși Curriculumul pentru educație timpurie aprobat 

prin OMEN nr.4694/2.08.2019 și Ghidului de aplicare 

a Curriculumului pentru educație timpurie au fost 

transmise în toate unitățile de învățământ preșcolar pe 

mai multe căi de comunicare (site, FTP, email 

personal), nu toate cadrele didactice au demonstrat 

aprofundarea conținuturilor; 

Desfășurarea online a actului didactic a fost o noutate 

și nu toate cadrele didactice au identificat/utilizat 

resursele didactice optime; 

Copiii din medii defavorizate au avut mai puțin acces 

la învățarea online; 

Imposibilitatea de susținere a inspecțiilor de 

specialitate în cadrul examenelor de obținere a 

gradelor didactice care erau reale forme de formare 

continuă a cadrelor didactice; 

Nu toate activitățile de formare continuă au putut fi 

transferate în mediul online, aspect care a condus la 

reducerea diversității formelor de dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice; 

Formarea iniţială a cadrelor didactice debutante este, 

de multe ori, mai puţin corelată cu rigorile actuale ale 

curriculumului naţional; 

De multe ori, competenţele dobândite în cadrul 
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pandemiei SARS Cov 2; 

Elaborarea de materiale RED și postarea acestora 

pe site-ul instituției care au vizat aplicarea în 

activitatea didactică a Curriculumului pentru 

educație timpurie și desfășurarea învățării online; 

Elaborarea unor documente informative și 

adaptarea documentelor școlare cu privire la 

desfășurarea activității didactice online oferindu-se 

o viziune unitară la nivelul județului Brăila asupra 

demersului didactic în contextul pandemiei SARS 

Cov 2; 

Stabilirea unor căi de comunicare permente și 

facile în mod extins cu corpul didactic și directorii 

de grădiniță în vederea optimizării activității 

didactice și de management al unităților de 

învățământ preșcolar; 

Stabilirea unui sistem de mentorare a cadrelor 

didactice debutante; 

Majoritatea cadrelor didactice din învăţământul 

preşcolar sunt calificate; 

Derularea, la nivel judeţean, a programelor de 

formare/ dezvoltare profesională; 

Posibilitatea  de perfecţionare  continuă a 

personalului didactic prin activităţile metodice 

derulate în cadrul cercurilor pedagogice; 

Prezenţa fişei de evaluare a personalului didactic 

din grădiniţe cu raportare la specificul educaţiei 

timpurii; 

Existenţa unei baze de date privind populaţia 

preşcolară şi încadrarea personalului didactic; 

Existenţa Centrului de Resurse pentru Educaţia 

Timpurie  (la Grădiniţa cu program prelungit nr.37) 

şi a Centrului de resurse judeţean pentru 

învăţământul preşcolar (la Grădiniţa cu program 

prelungit nr. 11); 

Existenţa, la nivelul comunităţii profesionale, a 

Asociaţiei Profesionale Egida; 

Colaborarea eficientă cu partenerii sociali – 

sindicatele din învăţământul preuniversitar; 

cursurilor/ programelor de formare/ dezvoltare 

profesională nu sunt aplicate în activitatea didactică; 

Rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice, 

preocuparea scăzută pentru individualizarea / 

diferenţierea învăţării în raport cu profilul de vârstă şi 

individual al copilului; 

Insuficienţa implicării educatoarelor în actul 

decizional al unităţii de învăţământ, activitatea 

comisiilor din cadrul grădiniţei este, de multe ori, 

insulară, independentă de misiunea şi viziunea stabilite 

în PDI; 

Fluxul informaţional şi de comunicare este, uneori, 

ineficient, mai ales în cazul grădinițelor mici din 

mediul rural la care nu ajunge informația de la unitatea 

școlară cu personalitatea juridică; 

Evaluarea continuă este abordată mai mult din 

perspectiva aprecierilor asupra activității desfășurate 

de copii și nu vizează în mod concret măsurarea 

atingerii obiectivelor operaționale stabilite; 

Demersul educativ inițiat vizează, cu preponderență, 

achizițiile cognitive și mai puțin stimularea 

creativității, formarea atitudinii pozitive față de 

propriul demers de învățare, încurajarea iniţiativei 

copilului şi a luării deciziei, învăţarea prin experiment 

şi explorare; 

Existența unui singur consilier școlar la nivelul 

învățământului preșcolar conduce la un demers greoi 

de orientare și consiliere a părinților și copiilor care 

manifestă cerințe educative speciale; 

Managementul instituțional este, în unele cazuri, 

fragmentat, fapt care conduce la lipsa unei viziune 

coerente asupra managementului la nivel de domenii 

funcționale, implicit asupra activității comisiilor 

stabilite la nivelul unității de învățământ. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Strategia Ministerului  Educaţiei Naţionale privind 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de 

educaţie şi formare profesională; 

Standardele de calitate a programului educaţional 

din serviciile de educaţie timpurie a copilului cu 

vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani completare 

la Standarde de referinţă şi indicatori de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

în învăţământul preuniversitar; 

Comunitatea locală care, în contextul 

învăţământului preuniversitar românesc, este un 

partener permanent în educaţie; 

În acest moment, spaţiile destinate unităţilor de 

învăţământ preşcolar sunt, în cea mai mare parte, 

adecvate activităţii specifice; 

Majoritatea instituţiilor de învăţământ preşcolar 

sunt dotate cu calculatoare; 

Conectarea la internet este o realitate în multe 

Lipsa unor reglementări clare privind cuprinderea în 

grădiniţe şi a copiilor cu vârste mai mici de 3 ani și 

inexistența unui cost standard per antepreșcolar, în 

contextul scăderii populaţiei preşcolare poate duce la 

desfiinţarea unor grădiniţe.  

Tendinţa de scădere a interesului populaţiei faţă de 

actul educaţional şi de cultură, aprecierea injustă a 

importanţei educaţiei în dezvoltarea individuală; 

Lipsa unei informării corecte şi coerente asupra 

importanţei educaţiei timpurii în pregătirea copilului 

pentru şcoală face ca interesul familiilor faţă de 

grădiniţă, ca primă instituţie de învăţământ să fie 

scăzut; 

Scăderea indicelui demografic va avea ca impact 

scăderea numărului de preşcolari care pot fi cuprinşi în 
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dintre grădiniţe (excepţie fac unele grădiniţe din 

mediul rural); 

Tot mai multe cadre didactice folosesc soft-urile 

educaţionale în activitatea educativă desfăşurată cu 

copiii. 

grădiniţele de copii. 

De multe ori sursele de informare prezente pe internet 

nu sunt oficiale sau autorizate, o consecinţă a acestui 

lucru fiind informaţia eronată pe care cadrele didactice 

o consideră ca fiind corectă. 

VI. Priorităţi  pentru anul scolar 2020 - 2021 

 Creşterea calităţii şi eficienţei demersului educativ desfăşurat în unităţile de învăţământ preşcolar în 

perspectiva pregătirii copilului pentru un bun debut în şcoală; 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi echităţii în educaţie, inclusiv prin identificarea de mijloace materiale care 

să permită învățarea online; 

 Dezvoltarea resurselor umane; 

 Descentralizarea învăţământului preuniversitar  prin coordonarea şi cooperarea  realizată la nivelul  

departamentelor funcţionale de intervenţie managerială (implementarea descentralizării instituţionale, 

dezvoltarea şi managementul resursei umane, monitorizarea curriculumului descentralizat, reţea şcolară, 

proiecte educaţionale; 

 Dezvoltarea de proiecte şi programe în vederea dezvoltării instituţionale şi creşterii calităţii în educaţie.  

 

 

DISCIPLINA INVATAMANT PRIMAR 

 

În învăţământul primar au fost încadrate 632 cadre didactice, din care 615 titulari şi suplinitori 

calificaţi. Activitatea a fost monitorizată şi evaluată prin forme diverse de inspecţie şcolară. 

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  

 planificări calendaristice întocmite în conformitate cu programele şcolare în vigoare; 

 management bun al clasei pregătitoare; 

 competenţe adecvate domeniului de specialitate; 

 ritmicitatea parcurgerii programei; 

 înlănţuirea logică a etapelor demersului didactic; 

 accesibilitatea limbajului de predare; 

 utilizarea raţională a timpului didactic, prin folosirea diferitelor materiale (xerox, şabloane, 

texte, imagini, auxiliare didactice diverse) şi printr-o bună organizare a conţinuturilor şi a 

învăţării; 

 extinderea utilizării metodelor alternative de învăţare şi evaluare, cu prioritate a portofoliului şi 

a proiectului 

 participare deosebită la sesiuni de comunicări ştiinţifice judeţene/interjudeţene/naţionale; 

 receptivitate la problemele reformei; 

 buna colaborare cu comunitatea locală; 

 preocupare  pentru achiziţionarea şi recondiţionarea materialului didactic atractiv. 

 varietatea ofertelor pentru opţionale; 

 activităţi metodice cu tematică diversă, actuală la cercurile pedagogice; 

 preocupare pentru dezvoltarea personală și profesională; 

 relaţii parteneriale cu şcolile din judeţ şi alte judeţe; 

 desfăşurarea unor activităţi extracurriculare variate; 

 implicarea deosebită pentru pregătirea elevilor în vederea participării la diferite concursuri 

judeţene şi naţionale; 

 organizarea programelor de recuperare/ dezvoltare pentru elevi, pe baza unor programe 

monitorizate de conducerile şcolilor; 
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 organizarea unor activităţi de consiliere şi pregătire a elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în 

străinătate („Şcoala de după şcoală”, „Şi nouă ne pasă”); 

 desfăşurarea în bune condiţii a concursurilor judeţene organizate de I.S.J. Brăila. 

ASPECTE NEGATIVE DESPRINSE ÎN URMA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE  

 dificultăţi/deficienţe în conceperea lecţiilor cu 2 – 4 clase simultan (îndeosebi la învăţătorii 

stagiari); 

 creşterea numărului de elevi cu cerinţe educative speciale integraţi în şcolile de masă şi 

insuficienta pregătire a învăţătorilor de a lucra cu aceşti elevi; 

 supraîncărcarea elevilor, îndeosebi la şcolile mari din municipiu; 

 utilizarea excesivă a probelor de evaluare scrisă; 

 tendinţă de supraevaluare a elevilor,  performanţele lor în învăţare nefiind întotdeauna raportate 

corect la descriptorii de performanţă. 

 incapacitatea elevului de a converti cunoştinţele teoretice în competenţe şi abilităţi; 

 slaba implicare în realizarea corectă şi eficientă a unor parcursuri de învăţare diferenţiată şi 

individualizată ; 

 lipsa bazei materiale pentru activităţile online ; 

 lipsa competenţelor IT ale unor învăţători în utilizarea softurilor educaţionale şi platformelor 

e_learning. 
 

 

DISCIPLINA RELIGIE 

I. ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2019 - 2020 

LOCATIE  TITULARI SUPLINITORI ASOCIAȚI TOTAL 

URBAN 46 5 3             54 

RURAL 17 10 10           37 

JUDET 63 15 13  91 

II. INSPECŢIA ŞCOLARĂ; SITUAŢIA STATISTICĂ ŞI ANALITICĂ 

a. Inspecțiile Școlare Generale și CONTROL TEMATIC, din anul școlar 2019 - 2020, semestrul I, 

realizate la disciplina Religie: 

Inspecția Școlară Generală și Control Tematic,  

din anul școlar 2019 - 2020, semestrul I,  realizate la disciplina Religie 

Unitatea de învăţământ 

               controlată 

Scopul  controlului Cadrul didactic 

inspectat 

Calificativul Data 

Liceul Teoretic „ George 

Vâlsan”, Făurei 

Inspecţie Școlară Generală 

Insp. – prof. Cocîrlea 

Elena 

Prof. Stan Nicuța FB 01.11. 

2019 

Prof. Mocanu 

Cătălin Cosmin 

FB 01.11. 

2019 

Școala Gimnazială 

Mircea Vodă 

Inspecţie Școlară Generală 

Insp. – prof. Cocîrlea 

Elena 

Prof. Puha Alina 

Florentina 

FB 01.11. 

2019 

Școala Gimnazială 

„Radu Tudoran”, Brăila 

Inspecţie Școlară Generală 

Insp. – prof. Cocîrlea 

Elena 

Prof. Stan Nicuța FB 28.10. 

2019 

Prof. Nicolai George FB 08.11. 

2019 

Şcoala Gimnazială: 

Galbenu, Jirlău, Vișani, 

”A.S.Pușkin” 

CONTROL TEMATIC: NR.11517/26.09.2019 

- Asigurarea unui management performant la nivel de instituție 

(decizional. Informațional. Organizatoric, Metodologic), în 

vederea îmbunătățirii capacității instituționale; 

- Monitorizarea respectării legislației în vigoare în unitățile de 

învățământ din județul Brăila an școlar 2019 - 2020; 

07 – 23. 

10. 2019 

Şcoala 

Gimnazială:„A.S.Pușkin” 

CONTROL TEMATIC REVENIRE: NR.13795/11.11.2019 

- Remedierea aspectelor constatate, conform recomandărilor 

făcute în anexa la Controlul Tematic nr.11517/26.09.2019. 

13.11.2019 
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b. Inspecțiile Școlare Generale și CONTROL TEMATIC, din anul școlar 2019-2020, semestrul II, 

realizate la disciplina Religie: 

 

Unitatea de 

învăţământ 

               controlată 

Scopul       

Controlului 

Cadrul didactic 

inspectat 

Calificativul     Data 

Scoala Gimnaziala “ 

Mihai Eminescu” 

Brăila 

Inspecţie Școlară Generală 

Insp. – prof. Cocîrlea 

Elena 

Prof. Pirgaru 

Nicoleta 

FB 09.03.2020 

Prof. Pirlog Adela FB 09.03.2020 

Școala Gimnazială 

Viziru 

Inspecţie Școlară Generală 

Insp. – prof. Cocîrlea 

Elena 

Prof. Tugui Nina  anulat 

Școala Gimnazială 

Lanurile 

Inspecţie Școlară Generală 

Insp. – prof. Cocîrlea 

Elena 

Pr. Iacob Mihaela  anulat 

Colegiul Tehnic “ C. 

D. Nenitescu” 

Inspecţie Școlară Generală 

Insp. – prof. Cocîrlea 

Elena 

Prof. Berila 

Iuliana 

 anulat 

Şcoala Gimnazială: 

Jirlau, Galbenu, Visani, 

Al. S. Puskin 

CONTROL TEMATIC: NR. 11517/26.06. 2019 

- Asigurarea unui management performant la nivel de institutie 

(decizional, informational, organizatoric, metodologic) in 

vederea imbunatatirii calitatii institutionale; 

07 - 23. 10. 

2019 

Şcoala Gimnazială: 

Jirlau, Galbenu, Visani, 

Al.S. Puskin 

CONTROL TEMATIC: NR. 620/17.01.2020 

- Verificarea managementului unitatilor  de invatamant  

semestrul I (incheierea situatiilor scolare, transferurile, 

incadrarea, SIIIR) 

20 - 31. 

01.2020 

Şcoala Gimnazială: 

Jirlau, Galbenu, Visani, 

Al. S. Puskin 

CONTROL TEMATIC: NR. 907/03.02.2020 – Ordin de 

serviciu 

- Functionarea curenta a unitatii de invatamant fara perturbari 

majore;  

03 - 11. 02. 

2020 

Şcoala Gimnazială: 

Jirlau, Galbenu, Visani, 

Al. S Puskin 

CONTROL TEMATIC: NR. 1506/17.02.2020 

- Asigurarea transparenței decizionale (CA, Colectarea de 

fonduri) 

17 - 28.02. 

2020 

Şcoala Gimnazială: 

Jirlau, Galbenu, Visani, 

Al. S Puskin 

CONTROL TEMATIC: NR. 3604/25.05.2020 

- Monitorizarea respectarii legislației în unitatea de învățămant 

privind măsurile de prevenire și combatere a imbolnăvirii cu 

SARS CoV 19; 

 

02 - 12.06.2020 

Şcoala Gimnazială: 

Jirlau, Galbenu, Visani, 

Al. S Puskin 

CONTROL TEMATIC: NR. 3579/22.05.2020 

- Evaluarea de etapă a activității manageriale a 

directorilor/directorilor adjuncți; 

22.05 - 

30.06.2020 

Şcoala Gimnazială: 

Jirlau, Galbenu, Visani, 

Al. S Puskin 

CONTROL TEMATIC: NR. 4492/10.06.2020 

- Monitorizarea stadiului de pregatire al unităților de 

învățământ privind asigurarea logisticii Examenului de 

Evaluare Națională; 

11 – 12 

.06.2020 

 

 

Inspecția Școlară Generală realizată la disciplina Religie  

din anul școlar 2019 - 2020, semestrul I 

Numărul unităților de 

învățământ controlate 

Scopul controlului Cadre didactice 

inspectate 

Calificative obținute 

3 Inspecția Școlară Generală 5 5FB 

Inspecția Școlară Generală realizată la disciplina Religie  

din anul școlar 2019 - 2020, semestrul II 

Numărul unităților de 

învățământ controlate 

Scopul controlului Cadre didactice 

inspectate 

Calificative obținute 

1 Inspecția Școlară Generală 2 2FB 
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c. Inspecțiile de specialitate/tematice, în anul școlar 2019 - 2020, realizate la disciplina Religie: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

Școala/Liceul Inspector/ 

Metodist 

Data Rezultatul 

 - - - - - 

 

Inspecțiile de specialitate, 2019 - 2020, realizate la disciplina Religie 

Număr inspecții 

realizate 

Numărul cadrelor didactice 

inspectate 

Rezultatul inspecțiilor 

1 1 FB 

 

d. Inspecțiile de specialitate, în anul școlar 2019 - 2020, realizate la disciplina Religie, pentru 

candidații înscriși la concursul de titularizare: 

Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele 

candidatului 

Unitatea școlară unde 

susține proba 

Inspector/ 

Metodist 

Nivelul 

clasei 

Data 

inspecției 

Nota 

obținută 

 - - - - - - 

 

 

Inspecțiile de specialitate, 

2019 - 2020, realizate la disciplina Religie,  pentru candidații înscriși la concursul de titularizare 

Număr de inspecții 

realizat 

Număr de inspecții 

echivalate  

Numărul cadrelor 

didactice inspectate 

Rezultatul inspecțiilor 

- - - - 

 

e. Inspecțiile speciale, în anul școlar 2019 - 2020, realizate la disciplina Religie – sem I 

 

Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele 

candidatului 

Unitatea școlară  Tipul de 

inspecție 

Perioada Inspector/metodist 

 

Rezultate 

 

1 Drăgan  P. 

Mihaela 

Școala Gimnazială 

Ecaterina Teodoroiu 

IC2 Gr. I 

2021 

04.12.2019 Prof. Cocîrlea 

Elena 

FB 

2 Duțu E. Luiza 

Florentina 

Școala Gimnazială 

N. Chercea 

IC2 Gr. I 

2021 

22.11. 

2019 

Prof. Cocîrlea 

Elena 

FB 

3 Sarău E. 

Manuela 

Veronica 

Școala Gimnazială 

A. Pann 

IC2 Gr. I 

2021 

25.11.2019 Prof. Cocîrlea 

Elena 

FB 

4 Nicolai George  Scoala Gimnazială 

Salcia Tudor 

IS GR II 

2020 

02.12.2019 Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 

5 Popescu Rodica Liceul Tehnologic 

Matei Basarab, 

Măxineni 

IC2 Gr. I 

2021 

28.11.2019 Prof. Cocîrlea 

Elena 

FB 

6 Andronache 

Alexandrina 

Școala Gimnazială 

Stancuța 

IC 1 Gr I 

2021 

17.10. 

2019 

Prof. Cocîrlea 

Elena 

FB 

7 Almaşanu 

Daniela Roxana 

Scoala Gimnaziala 

Silistea 

IC1 Gr I 

2023 

11.12.2019 Prof. Cocîrlea 

Elena 

FB 

8 Amariei C. 

Daniela 

Școala Gimnazială 

Romanu 

IC 1 Gr II 

2022 

27.11. 

2019 

Prof. Cocîrlea 

Elena 

FB 

9 Băurceanu Dan 

Gabriel 

Școala Gimnazială 

Șuțu 

Def I - 2020 

 

14.11.2019 Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 

10 Bolog I. 

Dumitru Angel 

Școala Gimnazială 

Berteștii de Jos 

Def I - 2020 

 

25.11.2019 

17.02.2020 

Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 

11 Zeca C. Ionut 

Alin 

Liceul Teoretic C-

tin Angelescu, Ianca 

Def I - 2020 

 

04.12.2019 Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 

12 Iacob D. 

Mihăiţă 

Şcoala Gimnazială 

Al. I. Cuza 

Def I - 2020 

 

20.11.2019 Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 
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13 Postolache A. 

Anca 

Școala Gimnazială 

Ramnicelu 

Def I - 2020 

 

18.11.2019 Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 

14 Ichim D. 

Alexandru 

Mihaita 

Școala Gimnazială 

I. Creangă 

Def I - 2020 13.12.2019 Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 

 

f. Inspecțiile speciale, în anul școlar 2019 - 2020, realizate la disciplina Religie – sem II 

Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele 

candidatului 

Unitatea școlară  Tipul de 

inspecție 

Perioada Inspector/metodist 

 

Rezultate 

 

1 Moroianu A. 

Magda Daniela 

Şcoala Gimnazială 

Râmnicelu 

IS GR. I 

2020 

25.02.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 

2 Bălan C. 

Nicoleta 

Mihaela 

Școala  Gimnazială 

Sf. Andrei 

IC2 Gr. I 

2022 

19.02. 

2020 

Prof. Cocîrlea 

Elena 

Amanat  

3 Mihalcea Adel 

Cristian 

Liceul Tehnologic 

A. Saligny 

IC2 Gr. I 

2021 

08.05.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

Amanat 

4 Puha C. Alina 

Florentina 

Școala Gimnazială 

Mircea Vodă 

IS GR II 

2020 

CIC Prof. Cocîrlea 

Elena 

CIC 

5 Ion A. Daniel  Liceul Tehnologic 

N. Oncescu , Ianca 

IC2 Gr. I  

2022 

28.02.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

FB 

6 Radu I. Daniela 

Adina 

Liceul Tehnologic 

N. Titulescu, 

Însurăței 

IC2 Gr I 

2022 

26.05.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

Amanat 

7 Bolog V. 

Violeta 

Școala Gimnazială 

Gropeni 

IC 2 Gr II 

2021 

11.03.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

Amanat  

8 Păpăruș B. M. 

Marius 

Laurențiu 

Școala Gimnazială 

Surdila Gaiseanca 

IC 2 Gr II 

2021 

11.02.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

FB 

9 Almaşanu 

Daniela Roxana 

Scoala Gimnaziala 

Silistea 

IC1 Gr I 

2023 

29.01.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

FB 

10 Stroe Paul 

Marian 

Școala Gimnazială 

Frecăței 

IC 1 Gr II 

2023 

13.05.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

Amanat 

11 Băurceanu Dan 

Gabriel 

Școala Gimnazială 

Șuțu 

Def II - 

2020 

20.02.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 

12 Bolog I. 

Dumitru Angel 

Școala Gimnazială 

Berteștii de 

Jos/Cazasu 

Def II - 

2020 

12.02.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 

13 Zeca C. Ionut 

Alin 

Liceul Teoretic C-

tin Angelescu, 

Ianca 

Def II - 

2020 

26.02.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 

 

14 Iacob D. 

Mihăiţă 

Şcoala Gimnazială 

Al. I. Cuza 

Def II - 

2020 

18.03.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 

Portofoliu 

15 Postolache A. 

Anca 

Școala Gimnazială 

Ramnicelu 

Def II - 

2020 

24.02.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 

16 Ichim D. 

Alexandru 

Mihaita 

Școala Gimnazială 

I. Creanga 

Def II - 

2020 

21.02.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

10 

17 Oprea Tudorita Scoala Gimnaziala 

Bordei Verde 

IC1 Gr I  

2023 

11.03.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

Amanat  

18 Jipa Roxana Școala Gimnazială 

Al. I. Cuza 

IC1 Gr. I  

2023 

18.03.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

Amanat  

19 Mocanu Alina Școala Gimnazială 

Fănuș Neagu 

IC1 Gr. I  

2023 

04.03.2020 Prof. Cocîrlea 

Elena 

FB 

20 Savin 

Tudorache C. 

Aurelia 

Școala Gimnazială 

George Coșbuc 

IS Gr.II 

2020 

  AMANAT 

MEDICAL 

21 Stanescu Scoala Gimnaziala IC1 Gr. I 06.05.2020 Prof. Cocîrlea Amanat 
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Marius Catalin Vadeni Elena 

 

Inspecțiile speciale grade didactice, 

2018 - 2019, realizate la disciplina Religie 

Tipul inspecției Număr inspecții realizate Numărul cadrelor didactice inspectate 

DEFINITIVAT 6 6 

GRADUL II 1 1 

GRADUL I 1 1 

 

Aspectele analizate au fost: 

- planificările calendaristice; 

- proiectele didactice; 

- modul de realizare a evaluării elevilor; 

- participarea la olimpiade/concursuri școlare; 

- colaborarea cu Centrul Eparhial/Parohia și cu conducerea școlii. 

- implicarea elevilor în activități extrașcolare/de voluntariat; 

- portofoliile; 

Educația religioasă a copiilor a continuat și în contextul pandemiei, cu toate că adaptarea la lucrul în mediul 

online nu a fost ușoară pentru profesorii, elevii și părinții acestora. Toate activitățile din cadrul disciplinei 

Religie, fie remediale sau extracurriculare, s-au desfășurat acum în grupuri create în aplicația whatsapp, sau 

pe diferite alte platforme inițiate de Ministerul Educației. Astfel, cadrele didactice le-au pus copiilor la 

dispoziție fișe de lucru, le-au oferit toate explicațiile și suportul necesar pentru a le rezolva, iar copiii au 

trimis fotografii cu ceea ce au lucrat după ce au terminat de rezolvat cerințele. 

Procesul de tranziție către mediul online oferă orei de religie posibilitatea de a contribui la educația copiilor 

și de a le asigura o continuitate în ceea ce privește dezvoltarea lor atât din punct de vedere educațional, cât și 

spiritual. 

În activitatea didactică, profesorii de religie au avut în atenție nu numai pregătirea de specialitate, ci și 

perfecționarea pregătirii metodice, pentru a realiza o proiectare optimă a activității online, care să vizeze 

idealul disciplinei Religie: formarea personalității religios – morale. Toate cadrele didactice au avut în 

vedere următoarele etape: 

 Stabilirea cu claritate a competențelor specifice, spre a urmări ceea ce elevul cunoaște și poate să facă în 

mediul online; 

 Stabilirea resurselor educaționale, profesorul bun reușind să creeze exerciții atractive prin intermediul 

platformelor de e-learning; 

 Conturarea strategiilor didactice utilizate de profesor prin diferite aplicații moderne precum: Kahoot, 

Mentimeter și Puzzle, http://religieonline.ro/; 

 Măsurarea rezultatelor învățării s-a realizat prin Formulare google forms, care permit elevului, după 

rezolvarea itemilor să primească feedbak-uri de încurajare și apreciere, exercițiile de consolidare, prin 

diversitatea lor, fiind foarte utile și atrăgătoare. 

Prin eforturile lor, profesorii de religie brăileni au reușit și în aceste condiții grele, să mențină caracterul 

formativ al procesului de predare – învăţare. 

III . PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

a) Proiectarea didactică 

Aspecte pozitive 

Documentele  respectă curriculum-ul naţional actual. Planificările și proiectările verificate oferă o succesiune  

de activități omogene, variate  și  stimulative din punct de vedere al competențelor urmărite, care 

demonstrează preocuparea  atentă a  cadrelor didactice  pentru aplicarea noilor metodologii (implementarea 

noului curriculum la clasa a V a, a VI a și a VII a). Măsurarea rezultatelor  învățării s-a realizat prin probe de 

evaluare cu itemi diversificați alcătuiți din cerințe de lucru corect întocmite și bareme cu punctaj și răspuns 

așteptat.  Notarea se face ritmic arătând, atât pregătirea teoretică a elevilor, cât şi comportamentul moral-

religios al acestora pe parcursul întregii activităţi didactice.  

Aspecte negative 

o lipsa de experiență în predare online a unor profesori; 

o proiectarea necorespunzătoare a conținuturilor de predat (cazuri izolate); 

b) Strategii didactice. Folosirea resurselor 

 

http://religieonline.ro/
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Aspecte pozitive 

Demersul didactic a fost flexibil cu activităţi de învăţare diverse și atractive. Strategiile didactice utilizate au 

îmbinat tradiţionalul cu modernul. Conţinutul lecţiilor de religie a fost prezentat în maniera interdisciplinară, 

utilizându-se forme variate de organizare a colectivului de elevi. 

La verificarea şi predarea noilor cunoştinţe s-au folosit materiale didactice variate, concepute special pentru 

activitățile religioase şi s-au utilizat, pentru exemplificare, calculatorul şi video-proiectorul. Evenimentele şi 

informaţiile religioase au fost transmise cu claritate şi corect din punct de vedere ştiinţific. Strategiile 

didactice clasice (expunerea, conversaţia, explicaţia) au predominat în comparaţie cu strategiile moderne, 

secvenţele lecţiei au fost parcurse în întregime iar mijloacele didactice existente în şcoală (hărţi, manual) au 

fost completate cu fişe de lucru şi rebusuri. Momentele instrucţionale s-au derulat într-o succesiune logică, 

îmbinându-se noţiunile noi cu cele deja cunoscute care au fost reactualizate şi sistematizate.  

În semestrul al II lea întreaga activitate s-a transferat în mediul online. Acest tip de instruire a fost disponibil 

în orice moment și participanții și-au ales propriul ritm și propria metodă de lucru. Ei au contactat formatorul 

pentru toate întrebările ulterioare privind conținutul, problemele tehnice etc. 

Aspecte negative  

Există și profesori (cazuri izolate) care utilizează strategii superficiale. Aceștia accentuează,  mai mult, latura 

informală şi nu pe cea formativ-pragmatică.  Unii profesori debutanți nu adaptează conținuturile pe nivelul 

elevilor, având o stachetă prea înaltă. 

În mediul online putem trimite un mesaj participantului care este înregistrat, dar nu vedem participarea 

acestuia. Recomandat este să verificăm dacă a renunțat la formare sau dacă există un alt motiv pentru lipsa 

de participare. 

c) Progrese şcolare 

Aspecte pozitive 

Progresul şcolar al elevilor este evidențiat de rezultatele acestora la clasă. Elevii din ciclul primar și 

gimnazial au o atitudine corespunzătoare, din punct de vedere: 

o afectiv: atitudine pozitivă față de rugăciune și deprinderea de a se ruga prin care manifestă evlavie și 

respect față de Dumnezeu; 

o psihocomporatmental: ajutorarea unor colegi aflați în dificultate materială sau spirituală, manifestând 

conduită de respect și întrajutorare a aproapelui; 

o cognitiv: deprinderea de organizare a ideilor într-un plan simplu, explicit și sintetizator, manifestat prin 

esențializarea și structurarea cunoștințelor la o temă cu conținut teologic, 

Aspecte negative 

Elevii din clasele terminale, datorită examenelor, sunt determinați să acorde cât mai puţin timp pentru 

pregătirea celorlalte discipline, care nu sunt de examen. Cei din ciclul liceal şi profesional, deşi par să fie 

interesaţi de activităţile de la clasă, fac destul de puţin din ceea ce li se cere să facă. La activităţile 

extracurriculare participă în număr mai  mic şi nu denotă un progres comportamental, motivat de educaţia 

religioasă primită la ora de Religie în şcoală. În acest sens:  

o atitudinea față de cei din jurul lor este indiferentă și au nevoie să fie impulsionați de alții pentru a se 

ruga; 

o sesizează cu greutate unele dificultăți ale colegilor, aducând la cunoștință doar situațiile ieșite din 

comun; 

d) Modalităţi de evaluare 

Aspecte pozitive       

Evaluarea aplicată de cadrele didactice, vizează perspectiva importanței învățăturii creștine și a practicării 

acesteia.Varietatea metodelor şi instrumentelor online proiectate/concepute (eseul, referatul, proiectul, 

investigația, portofoliul, Formularele google forms, exercițiile learningapp),  aplicate după principii 

psihopedagogice asigură o evaluare atrăgătoare, reală şi complexă. 

Aspecte negative 

Procentul mic de elevi care se autoevaluează corect. Aplicarea Formularelor google forms vor elimina treptat 

unele erori de notare care țin de unii profesori, mai ales indulgența acestora și lipsa de consecvență în notare. 

IV. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR METODICE 

a. Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie din județul Brăila - a avut loc în ziua de joi, 26 

septembrie 2019, în sala de festivități “ Aula Magna” a Universității “ Dunărea de Jos”, Galați, în prezența 

Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos. Au fost prezentate : analiza situației la 

disciplina Religie pentru anul şcolar 2018 – 2019 și formularea unei perspective asupra activităților specifice 

din noul an școlar, respectiv Aplicarea corectă a noilor programe de gimnaziu - clasa a VII a . În acest sens, 

profesorul și preotul au fost invitați la o analiză retrospectivă, propuneri de perspectivă și o mai bună 

deschidere către sufletele elevilor și tinerilor. 
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b. Cercurile pedagogice. 

Cercurile pedagogice pe semestrul I, anul şcolar 2019 - 2020, la disciplina Religie s-au desfășurat având ca 

temă generală  Cărturari luminați ai Bisericii (Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin 

Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești). Întâlnirile au avut loc în trei Școli programate, pe protoierii. 

La activitate au participat toate cadrele didactice care predau disciplina Religie. Profesorii desemnați au 

susţinut diferite activități cu accent pe Aplicarea noului curriculum la clasa a VII a: model de activitate de 

învățare, au continuat cu prezentarea noului manual de clasa a VII a – scurte recenzii și Prezentarea 

Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin .  

Tema cercului, propusă pentru semestrul al II lea a fost Păstrarea identității creștine a familiei și 

dezvoltarea caracterului religios al copilului (“ Pedagogia creștină în societatea contemporană – rolul și 

importanța dragostei creștine în formarea părinților, creșterea și educarea copiilor”). Date fiind 

evenimentele legate de pandemie, activitățile aferente temei sus menționate, s-au amânat. 

c. Cursuri de Formare.  
La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, 44 de profesori de religie s-au format la diverse 

programe de perfecționare, după cum urmează: 

1. Managementul Proiectelor, Furnizor: CCD Brăila - 1 participant, Perioada 17.10-21.12.2019 

2. Protecția Datelor Personale, Furnizor: C.C.D. Brăila - 2 participanți, Perioada 05.04 - 19.05.2019; 

3. Programul de Formare continuă: - “ Învățarea integrată – Pregătiți pentru viață, adolescență și 

autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și discipline opționale”- 14 profesori de religie 

- Furnizor program formare acreditat: ASOCIAȚIA „LIFE - LEARNING EDUCATION” CONSTANȚA 

(OM Nr.3904/05.06.2018). 

- Nr. ore: 60 de ore face-to-face  -  15 CPT credite profesionale transferabile 

- Grup ţintă: Personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de control din învățământul 

preuniversitar (Ion Gabriela, Mocanu Cătălin, Alexandrina Andronache, Negulescu Asimina, Ferescu 

Victoria, Iconaru Ionica, Vasiloanca Loredana, Mocanu Alina, Popescu Mariana, Stanescu Liliana, Stanescu 

Marius, Ionescu Tatiana, Pucheanu Angel, Radu Adina) 

- Locaţia: Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Brǎila 

- Perioada: 14 februarie – 4 martie 2020. 

4. Instruire Educația Online (Webex, Teams, Zoom, Meet, Google Classroom), cu privire la activitatea de 

predare – învățare – evaluare online, organizată de Casa Corpului Didactic Braila, în perioada 14 - 16.05 – 

07. 08. 2020 (31 cadre didactice participante). 

5. Cursul “Profesor în Online”, desfășurat în perioada 9 - 17 Mai 2020, de ”Digital Nation” (30 de ore de 

experiență practică în rolul de profesor online) Au participat: Ion Gabriela, Ferescu Victoria, Berilă Iuliana, 

Done Andreea, Hogea Laura, Păpăruș Marius Laurențiu, Cocîrlea Elena, Sarău Manuela, Popescu Mariana, 

Cîrîc Daniel, Pucheanu Angel, Pîrlog Adela, Drăgan Mihaela, Nicolai George, Amariei Daniela. 

6. Cursul “Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține lecții la distanță”, 

organizat de Editura Didactică și Pedagogică (Berila Iuliana, Hogea Laura, Sarău Manuela, )  

7. Webinarul ”Adolescentul. Despre un erou și mentorul său”, organizat de Asociația „Life-Learning 

Education” - 30 mai 2020 (Ion Gabriela, Cocîrlea Elena, Sarău Manuela, ) 

8. Evaluare formativă – 19 IUNIE 2020 –  (Hogea Laura) 

9. Crearea activităților online pe platforma WordWall (20 iunie) – centrul Republican pentru Copii și 

Tineret ARTICO; (Hogea Laura) 

d. Realizarea materialelor didactice pentru Platforma națională educațională de specialitate on line, 
a profesorilor de religie din țară: http://religieonline.ro/- 6 cadre didactice din județ, (Ferescu Victoria, Jipa 

Roxana, Stănescu Liliana, Dorobanțu Petruș, Cocîrlea Elena, Tănase Roxana). 

Programele au apărut din necesitatea adaptării la cerințele de calitate și de eficiență în pregătirea  pentru 

susținerea examenelor  naționale de definitivare în învățământ – disciplina Religie, achiziționarea și 

dezvoltarea unor cunoștințe și competențe care să asigure un învățământ clasic/online de calitate; 

V. STAREA BAZEI MATERIALE LA SPECIALITATE 

În unitățile școlare din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Brăila se constată că starea bazei materiale de 

specialitate este mulțumitoare. 

Remarcăm faptul că, unii profesori, pasionaţi de profesia căreia s-au dedicat, sprijiniţi material şi financiar de 

protoierii, parohii şi şcoli, au amenajat şi dotat, uneori, chiar şi cu resurse proprii, cabinete de Religie şi mici 

fonduri de carte religioasă ortodoxă în şcolile lor. 

Bibliotecile şcolilor au un fond de carte religioasă în creştere datorat şi ajutorului primit de la parohii. 

VI. OLIMPIADE, CONCURSURI ŞCOLARE, PELERINAJE ŞI ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

a. Olimpiada de Religie - etapa locală s-a desfășurat la nivelul unităţilor şcolare pe data de 14 februrie 

2020. Subiectele au fost elaborate de Grupul de lucru constituit la nivelul ISJ Brăila. Comisia pentru 

Olimpiadă a fost alcătuită sub directa responsabilitate a domnilor directori, la nivelul unităților școlare. 

http://religieonline.ro/-
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Listele cu elevii participanți și notele obținute la etapa locală au fost transmise prin documente, semnate de 

conducerea unităților școlare și profesorii de Religie, postate pe serverul ftp al ISJ Brăila, până la data de 28 

februarie 2020. La etapa județeană a olimpiadei s-au calificat 367 elevi, din 716 participanți. 

b. Întrunirea Tineretului Ortodox din toată lumea (ITO)- eveniment, care a avut loc în perioada 5 - 8 

septembrie 2019, la Craiova, cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel și cu sprijinul Arhiepiscopiei 

Dunării de Jos. Întâlnirea de anul acesta, aşezată sub motto-ul: „Cu toţii suntem un Potir! Credinţă, nădejde 

şi dragoste”, a oferit celor 40 de tineri participanți prilejul cunoașterii și cultivării acelor aspecte care țin 

de identitatea religioasă și culturală a oltenilor. Mesajul pe care tinerii l-au transmis s-a regăsit în 

sentimentul: unității, fraternității, comuniunii și împreună-lucrării spre un viitor mai bun, prin „credință, 

nădejde și dragoste”. 

 
 

 
PROTOIERIA BRĂILA PROTOIERIA 

ÎNSURĂȚEI 

PROTOIERIA FĂUREI 

1 Pr. Sica Banica 25 Pr.Coman Aurel    29 Pr. Sinca Marius  

2 Pr. Vanghele Adrian 26 Vizuroiu Ana Maria  30 Pr. Cristi Ionuț  

3 Mihai Mocanu 27 Andronescu Amalia 31 Dobre Drăguța  

4 Robea Andrada 28 Dumitru Ionuț  32 Patramă Andrada  

5 Toma Valentin  33 Bobe Mădălina 

6 Tandică Trică Emilia Ioana    34 Plopeanu Lorena 

7 Vasile Paul David   35 Pîrlog Valentina  

8 Duţu Maria  36 Hornea Teodor  

9 Florea Narcisa Andreea   37 Bulancea Teodor   

10 Grecu Ştefania  38 Nica Andrei 3  

11 Hanu Cristina   39 Stan Ioan   

12 Ionescu Melania   40 Gurgu Ionuţ 

13 Cîrjan Liviu Florian    

14 Stroe Teodora   

15 Tihan Dariana   

16 Dănăilă Mihai    

17 Bratu Daniel-Marian   

18 Bâlea Adrian Ştefan    

19 Bibicu Mara Ştefania     

20 Cabăţ Maria Cristina    

21 Caragață Teodora     

22 Andrei Daniel     

23 Bănică Maria    

24 Bobu Teodora     

c. Premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din școlile brăilene. 

1. Sărbătoarea ”Sf. Ap. Andrei ” - premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din școlile 

brăilene 

În ziua de sâmbătă, 30 noiembrie 2019, la Catedrala Arhiepiscopală Dunărea de Jos, cu ocazia Sărbătorilor 

Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul municipiului Galați, la sfârșitul Sfintei Liturghii, oficiată de 

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, au fost premiați elevii eminenți de la colegiile și liceele din 

municipiul Brăila, prezenți în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Clasa Unitatea Școlară Premiul obținut 

1. ȚIRIPA ADRIAN 

MARIAN 

 

 

 

IX Liceul Teoretic   

„Nicolae Iorga” 

Olimpiada Internațională de Astronomie 

și Astrofizică  

Medalie de Argint  
Olimpiada Națională de Astronomie și 

Astrofizică - Premiul II  

2. CHIVU ALEXANDRU 

GABRIEL 

 

XII Colegiul Național 

„N. Bălcescu” 

Olimpiada Internațională de Geografie 

Medalie de Argint 
Olimpiada Națională de Geografie 

Mențiune 

3. PASCU ALEXANDRA 

 

XI Colegiul Național 

”N. Bălcescu” 

Olimpiada Națională de  

Limba Germană 
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Premiul I – Proiect  
Olimpiada Națională de Limbă Germană 

Mențiune - Individual 

4. CONSTANTIN 

ALEXANDRU 

XII Colegiul Național 

”Gh. M. Murgoci” 

Olimpiada Națională de Geografie  

Premiul I (cu nota 10) 

5.  IVANOV ANDREI XI Liceul de Arte “ H. 

Darclee” 

Olimpiada Națională de Interpretare 

muzicală 

Premiul II 

6. VASILIU CRISTINA 

 

 

VIII  Colegiul Național 

”Gh. M. Murgoci” 

Olimpiada Națională de Limba și 

Literatura Română 

Premiul III  

 

2. Sărbătoarea „Sf. Ierarh Nicolae” - premierea elevilor cu performanțe deosebite la competițiile și 

concursurile școlare.  
În ziua de vineri, 06 decembrie 2019, la Biserica Sf. Ier. Nicolae, cu ocazia Sărbătorilor închinate Sfântului 

ocrotitor al municipiului Brăila, la sfârșitul Sfintei Liturghii, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 

Casian, au fost premiați urmatorii elevi de la colegiile și liceele din municipiul Brăila.  

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Clasa Unitatea Școlară Premiul obținut 

1. LAPUSNEANU 

LUCIANA 

 

XII Colegiul Național „Gh. M. 

Murgoci” 

Olimpiada Națională de 

Creativitate 

Premiul III 

2. VASILACHE 

CRISTIAN 

 

XII Colegiul Național „Gh. M. 

Murgoci” 

Olimpiada Națională de 

Creativitate 

Premiul III 

3. JANTEA DRAGOS 

 

XII Colegiul Național „Gh. M. 

Murgoci” 

Olimpiada Națională de 

Creativitate 

Premiul III 

4. SIMION ANDREI 

 

IX Colegiul Național „Gh. M. 

Murgoci” 

Olimpiada Națională de Limba 

Germana  

Premiul III - individual 

5. SASU ELENA 

ANDREEA 

 

XII Colegiul Național „Gh. M. 

Murgoci” 

Olimpiada Națională de Limba 

Germana  

Premiul III – echipa 

Mentiune - individual 

6. MIHALCEA RARES 

GEORGIAN 

IX Colegiul Național „Gh. M. 

Murgoci” 

Olimpiada Națională de 

Georgrafie Mentiune MEN 

7. ENCIU DIANA 

MARIA 

 

XI  Colegiul Național „Gh. M. 

Murgoci” 

Echipa de robotica Velocity 

Etapa regionala Iasi 2018  

Castigator in alianta finala 

"Winning Alliance Award" 

8. VLAD ANDRA 

 

XI Colegiul Național „Gh. M. 

Murgoci” 

Echipa de robotica Velocity 

Etapa regionala Iasi 2018  

Castigator in alianta finala 

"Winning Alliance Award" 

9. PRUS DRAGOS-

STEFAN 

 

XI Colegiul Național „Gh. M. 

Murgoci” 

Echipa de robotica Velocity 

Etapa regionala Iasi 2018  

Castigator in alianta finala 

"Winning Alliance Award" 

 

3. Sărbătoarea „Nașterea Domnului” – joi, 26 decembrie 2019, Premierea elevilor olimpici la 

olimpiadele școlare și competițiile sportive: 

La sfârșitul Sfintei Liturghii, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, 

Joi, 26 decembrie 2019, au fost premiați 10 elevi olimpici, de la biserica cu hramul „Nașterea Domnului” – 

Brăila. Prezentăm elevii premiați în tabelul alăturat: 
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Nr.crt. Numele și 

prenumele 

Clasa Olimpiada Disciplina Premiul  

1 SIMION 

ROBERT 

 

 

 

 

X 

Campionatele 

Balcanice Juniori II 

– nivel international 

Atletism  1 LOC 3 

Campionatul 

National Scolar 

Atletism  1 LOC.III  ȘI 1 LOC.1 

ȘTAFETA 4 X 100 

Campionat National 

Juniori II si I 

Atletism CAMP.NAT.JUN.II 3 LOC.1( 

2+ 1 LOC ȘTAFETĂ ) ȘI 3 

LOC.1 ( 2+ 1 ȘTAFETA 4 X 

100) 

2 HARIGA  

ROBERT 

X Campionatul 

National Scolar 

Atletism  1 LOC I ȘTAFETA 4 X 100 

Campionat National 

Juniori II  

Atletism  1 LOC.2 ,1 loc.3  ȘI 1 LOC.1 

ȘTAFETA 4X 100 

3 CREȚU  

ANDREI 

XI Campionatul 

National Scolar 

Atletism 1 LOC.I ȘTAFETA  4 X 100 

 

4 SÎMPETRU 

LUCIAN 

VIII CAMPIONAT 

NAȚIONAL JUN.II 

ȘI III 

Atletism 2 LOC.1 (1 + 1 ȘTAFETA 4 

X 100 JUN.III ȘI 1 LOC.1 

ȘTAFETA 4X 100 ,1 LOC.2 

JUN.III 

5 TECHIU 

DARIUS 

VIII CAMPIONAT 

NAȚIONAL JUN.II 

ȘI J.III 

Atletism 2 LOC.1 ( 1 + ȘTAFETA 4X 

100 J.III),1 LOC.1 ȘTAFETA 

4 X100 JUN.II,1 LOC.2 ȘI 1 

LOC.3 JUN.III 

6 ION 

ALESSIA 

VIII CAMPIONAT 

NAȚIONALJUN.III 

Atletism 1 LOC.1 ȘTAFETA 4 X 100 

ȘI 1 LOC.II 

7 CÎRLAN 

RAUL 

IX CAMPIONAT 

NAȚIONAL 

JUNIORI.III 

Atletism 1LOC.1 CAMPIONAT 

NAȚIONAL J.III 

8 MARINESCU 

ANDREEA 

 CAMPIONAT 

NAȚIONAL 

JUN.III 

Atletism 1 LOC.1 ȘTAFETA 4 X 100 

 

9 TOADER  

BIANCA 

XI CAMPIONATUL 

NAȚIONAL 

ȘCOLAR 

Atletism 1 LOC.2 

CAMPIONAT 

NAȚIONAL 

TINERET 

Atletism 1.LOC.2 

10 MILEA  

MIHAELA 

XI CAMPIONATUL 

NAȚIONAL 

ȘCOLAR 

Atletism 1 LOC.3 

CAMPIONAT 

NAȚIONAL 

JUNIORI.II 

Atletism 1.LOC.3 

 

d) Conferința cu tema „Educația ca miză a libertății” – joi, 03 octombrie 2019, Sala “Regele Ferdinand și 

Regina Maria” de la sediul Muzeului Brăilei „Carol I”. În prezența Î.P.S. Casian Crăciun, Arhiepiscopul 

Dunării de Jos, evenimentul a fost prezentat de domnii Dr. Viorel Coman, scriitor, Dr. Valentin Popa, scriitor 

și Nicolae Grigore Mărășanu, scriitor. În partea a doua a întâlnirii dl Teodor Baconski a lansat volumul 

“Averea bunei educații”. La eveniment au participat profesorii de religie și elevii liceeni din Municipiul 

Brăila. 

e) Activități în cadrul Protocolului Parohie – Școală 

În cadrul Parteneriatului Parohie – Școală s-au desfășurat o serie de activități culturale și filantropice:  
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Semestrul I  

 Elevii Școlii Gimnaziale „Mihu Dragomir”, coordonați de d-na Prof. Voiculeț Camelia , în parteneriat cu 

Parohia “ Sfânta Treime”, au asigurat un prânz creștin de două ori pe săptămână, unui număr de 20 de 

elevi, în cadrul Proiectului cu același nume (“ Prânzul creștin”). 

 Un număr de 24 elevi de la Liceul de Arte “Hariclea Darclee”, împreună cu d-na profesoară Vasiloancă 

Loredana, au întreprins mai multe activități de voluntariat, în luna aprilie 2019, sub genericul „Sărbătoarea 

Invierii Domnului. Tradiții în satele și orașele din România”, prin vizite la Centrul de Detenție Minori 

Tichilești, în parteneriat cu Parohia „Sfinții Apostoli”. 

 30 de elevi ai Școlii Gimnaziale „Fănuș Neagu”, coordonați de d-na Prof. Ion Gabriela, în parteneriat cu 

Parohia “Sfinții Arhangheli”, au desfășurat activități de voluntariat pe activități educative cu copiii care 

servesc masa acolo. 

 Elevii Liceului Teoretic “Nicolae Iorga”, sub îndrumarea d-nei Prof. Stănescu Liliana, în parteneriat cu 

Biserica Parohială „Cuvioasa Paraschiva” și Biserica Parohială „Sf. Ierarh Nicolae”, au organizat în 

cadrul Proiectului  „Îți mulțumesc, mamă!, târgul de mărțișoare, banii obținuți fiind folosiți în scop 

filantropic pentru ajutorarea celor nevoiași. 

Semestrul II 

 Elevii Școlii Gimnaziale “Mihu Dragomir”, coordonați de d-na Prof. Voiculeț Camelia, în parteneriat cu 

Parohia “„Sfânta Treime”, au asigurat un prânz creștin de două ori pe săptămână, unui număr de 20 de 

elevi, în cadrul Proiectului cu același nume („Prânzul creștin”), până la declanșarea pandemiei. 

 În Parteneriat cu parohia „Sf. Spiridon Nou” Brăila, Școala Gimnazială Fănuș Neagu, prin Prof. Ion 

Gabriela a derulat proiectul „Împreună pentru familia creștină” din cadrul Concursului Naţional Catehetic 

„Iubirea lui Hristos în familia mea”, organizat de Patriarhia Română în contextul „Anului omagial al 

pastoraţiei părinţilor şi copiilor”. Proiectul a reunit 27 de elevi și s-a desfășurat în perioada februarie-martie 

2020. 

 În Parteneriat cu parohia ”Sf. Arhangheli” Brăila , la Cantina ”Sf. Vasile cel Mare”, cu sprijinul 

aceleiași dne Prof. de religie Ion Gabriela, s-au desfășurat activități educative cu copiii care servesc zilnic 

masa acolo. Deasemeni,  proiectul “Iată eu și pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu (Isaia 8, 18).  Iisus 

Hristos – lumina dragostei în familie” al Parohiei „Sf. Arhangheli”, din cadrul Concursului Naţional 

Catehetic „Iubirea lui Hristos în familia mea”, organizat de Patriarhia Română în contextul  „Anului 

omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor”, a reunit 40 de elevi. 

 Elevii Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul, coordonați de d-na Prof. Cristian Mariana, au derulat o serie de 

Concursuri şi activităţi: 01.02.2020 - Realizarea unui mini-proiect ”Nepoți pentru bunici” în cadrul 

Concursului Național ”Hristos împărtășit copiilor”, 24.02.2020;  Coordonarea concursului de Dragobete la 

Liceul Nenițescu și obținerea locului I a elevei Nastase Medeea; 08 Martie 2020: Premierea a 10 elevi la 

biserica ”Sf. Ap. Andrei” în urma concursului de icoane pentru Duminica Ortodoxiei; 20 Mai 2020: Concurs 

”Tradiții de primăvară” în cadrul proiectului ”În orizontul tradițiilor” – premiul I secțiunea literară Mustață 

Anamaria. 

 În cadrul proiectului de voluntariat „Împreună dăruim zâmbete!”, inițiat de elevul Bâlea Ștefan de la 

Colegiul Național Nicolae Bălcescu, pe 01 februarie 2020, la M-tirea Sf. M.Mc. Pantelimon, Lacu Sărat, s-a 

derulat activitatea de voluntariat “Să nu ne uităm eroii”, cu scopul susținerii elevilor defavorizati, într-o 

lume a ignoranței. Cei prezenți au desfășurat activități/jocuri educative, după care au servit o masă caldă. 

 Elevii Liceului Pedagogic “D.P. Perpessicius”, pe 25 februarie 2020, au inițiat, organizat şi desfăşurat 

Târgul de mărţişoare, ce s-a regăsit în calendarul mai multor proiecte educaţionale ale şcolii: „Copiii – 

slujitori ai bucuriei creștine”, „Bucuria sărbătorilor creştine”, şi în urma căruia, suma de 1670 lei lei a fost 

donată unor cazuri umanitate. În luna martie, la inițiativa d-lui director Ionuț-Eduard Budur, s-a amenajat un 

cabinet de Religie (sala 25, etajul II), procurându-se materiale necesare pentru funcționalitatea lui în valoare 

de 1410.8 lei; 

 Programul de participare al elevilor la slujbele specifice Postului Mare, având ca obiectiv major 

spovedirea și împărtășirea tinerilor. În baza adresei Nr.414/14.02.2020 a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 

profesorii de religie au programat elevii de gimnaziu și liceu să participe pe grupe, în prima săptămână a 

Postului Mare , la Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul (02 – 05 martie). Tot în această perioadă, 

în funcție de programul bisericilor și acordul conducerii școlilor, elevii au primit Sfintele Taine ale 

Spovedaniei și Împărtășaniei. Participarea elevilor la sfintele slujbe, spovedania și împărtășania, s-au făcut 

cu respectarea cerințelor Regulamentelor școlare pentru activități extrașcolare, doar în prima Duminică din 

Postul Mare, fără a se deranja programul liturgic/orarul unităților școlare, conform programărilor întocmite 

de profesorii de Religie și vizate de direcțiunile unităților școlare /preoții din parohii. 

f) Pelerinaje și Procesiuni: 

 Pelerinajul „ Călători pe cărările Sfinților” – prilejuit de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei și 

aducerea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, 28 – 30 noiembrie 2019; 
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Prin adresa nr. 4459/22.11.2019, a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, profesorii de Religie din școlile și liceele 

brăilene, au fost invitați să participe la pelerinajul „Călători pe cărările sfinților”28 – 30 noiembrie 2019. 

Acest program duhovnicesc a marcat aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul. În vederea 

pregătirii elevilor pentru a participa la pelerinaj, la orele de Religie, în perioada 20 - 26 noiembrie 2019, 

cadrele didactice au prezentat viața și minunile Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul și au antrenat elevii în 

dialoguri, care să sporească dragostea  pentru sfinți, în contextul Anului omagial 2019 - închinat în Patriarhia 

Română “ satului românesc (al preotilor, învățătorilor și primarilor gospodari) și Patriarhilor Nicodim 

Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”. In acest sens școlile care s-au implicat 

sunt: 

- Colegiul Național „Nicolae Balcescu”, Braila – Prof. Todie Stela 

- Colegiul Economic „Ion Ghica”, Braila – Prof.Pr. Duta Florin, Prof. Dragomir Marcelin; Prof. Duță 

Mirela; 

- Colegiul Tehnic „Costin D. Nenitescu”, Braila – Prof. Berila Iuliana; 

- Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”, Brăila – Prof. Ferescu Victoria;  

- Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Braila – Prof.Liliana Stanescu, Pr. Duta Florin; 

- Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Măxineni – Prof. Done Andreea; 

- Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Brăila – Prof. Mihalcea Adel Cristian; 

- Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Brăila – Prof. Amariei Daniela; 

- Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu”, Însuraței – Prof. Radu Adina; 

- Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, Brăila – Prof. Popescu Mariana; 

- Școala Gimnazială Racovița – Pr. Beșchea Costel, Prof. Puha Alina; 

- Școala Gimnazială Surdila Găiseanca – Prof. Păpăruș Marius; 

- Școala Tudor Vladimirescu – Prof. Postolache Anca; 

- Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, Brăila – Prof. Voineag Emilia Mihaela; 

- Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”, Brăila – Prof. Voineag Emilia Mihaela; 

- Școala Gimnazială Salcia Tudor, Brăila – Prof. Nicolai George; 

- Școala Gimnazială Bordei Verde – Prof. Oprea Tudorița; 

- Școala Gimnazială Gropeni – Prof. Bolog Violeta; 

- Școala Gimnazială Berteștii de Jos – Prof. Bolog Dumitru Angel 

 Pelerinajul „Călători pe cărările Sfinților” – prilejuit de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae și 

aducerea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul, 04 – 06 decembrie 2019; 

Prin intermediul parteneriatului cu Parohiile din Protoieria Brăila, profesorii de Religie din școlile și liceele 

brăilene, au fost invitați să participe la procesiunea aducerii la Brăila a moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae și 

a Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul, miercuri, 04 decembrie 2019. La acest program duhovnicesc s-au implicat 

următoarele școli: 

- Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” - Prof. Labeș Carmen 

- Școala Gimnazială „I. L. Caragiale” - Prof. Iacob Cornelia 

- Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” - Prof. Berilă Iuliana 

- Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius” – Prof. Moroianu Magda 

- Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” – Prof. Cristian Mariana 

- Școala Gimnazială Gropeni – Prof. Bolog Violeta 

- Școala Gimnazială Cazasu – Prof. Dorobanțu Petruș 

- Școala Gimnazială Salcia Tudor – Prof. Nicolai George 

- Colegiul Național „Ana Aslan” – Prof. Săraru Viorica 

- Liceul de Artă „Hariclea Darclee” – Prof. Vasiloancă Loredana 

 Pelerinajul de la Buciumeni, 08 iunie 2020; 

Organizarea ediției a XV a, a tradiționalului Pelerinaj pentru liceeni, prilejuit de hramul Mănăstirii 

Buciumeni, la sărbătoarea Sfintei Treimi, în ziua de 08 iunie 2020, a presupus mai multe webinarii 

preliminare. 

- 27.05.2020 - Întâlnirea de consultare și organizare, împreună cu 6 profesori și 6 elevi; 

- 29.05.2020 - Identificarea, colectarea și propunerea de teme pentru Atelierele de dezbateri; 

- 03.06.2020 - Repartizarea liceelor pe protoierii/ateliere de lucru; 

- 04 – 05.06. 2020 - Centralizarea cugetărilor/pomelnicelor cu elevii și părinții acestora, participanți online 

la pelerinaj.  

- 08.06.2020 - În ziua Sfintei Treimi Protopopiatul Brăila a asigurat deplasarea tinerilor liceeni din 

municipiu la mănăstirea Buciumeni pentru a participa la Sfânta Liturghie  oficiată de ÎPS Părinte Casian, 

Arhiepiscopul Dunării de Jos, la Altarul de vară, amenajat în mijlocul pădurii de la mănăstire. Numeroși 

liceeni din Brăila au trimis prin e-mail pomelnice, eseuri şi cugetări care au pus în lumină dorul fără sațiu de 



 
           INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEA BRĂILA               

 

202 

 

a reflecta prin tinerețea lor pe Dumnezeu la Buciumeni. După Sfânta Liturghie, au fost citite eseurile 

realizate de tineri. La final, au oferit daruri pentru nevoiaşii din localitatea Buciumeni  

g) Simpozionul “Teologia în contemporaneitate”: 

- sem I: Reflecții ale tinerilor despre satul românesc - mărturii despre preoți, învățători și gospodari”  
desfăşurat în data de 28 noiembrie 2019, la Seminarul Teologic  “Sf. Ap. Andrei”; 

- Sem II: Simpozionul “Familia creștină în gândirea Sfinților Trei Ierarhi” – inițiat de Seminarul Sf. 

Ap. Andrei – Galați, pe data de 29.01.2020, a găzduit 15 liceeni brăileni, care au prezentat eseuri entuziaste 

despre familia creștină în trecut și astăzi. 

h) Duminica Ortodoxiei, 08 martie 2020.  

Prin adresa Nr.414/14.02.2020, a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, preoții și profesorii de Religie din școli și 

licee, au derulat împreună cu elevii, programul cultural-educațional, care marchează prima duminică din 

Postul Mare – „Duminica Ortodoxiei”. Cu acest prilej, Concursul de icoane, aflat la ediția a XX-a, s-a 

adresat elevilor gimnaziști și liceeni, motivați să redescopere cultura și icoana bizantină, prin propriile 

încercări de a zugrăvi icoane, sub genericul: “Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul 

comemorativ al filantropilor ortodocși români”. În perioada 17 februarie – 04 martie” s-a derulat concursul, 

în perioada  05 - 06 martie 2020, s-au jurizat lucrările și în data de 08.03.2020, la Duminica Ortodoxiei, după 

Sfânta Liturghie, s-au apreciat cele mai bune lucrări, elevii primind diplome și premii. Lucrările iconografice 

premiate s-au transformat în expoziții permanente, organizate la parohii sau în unitățile școlare. 10 elevi de la 

Liceul de Artă „Hariclea Darclee” și Palatul Copiilor – Brăila, au avut posibilitatea să-și prezinte lucrările 

iconografice în cadrul expoziției organizate la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la 

Dunărea de Jos, unde au primit diplome și premii din partea Eparhiei 

i)  Proiectului de voluntariat „Împreună dăruim zâmbete!”, 

Sem I: În cadrul Proiectului de voluntariat “ Împreună dăruim zâmbete!”, s-au derulat numeroase 

activități filantropice, cu scopul susținerii elevilor defavorizati, într-o lume a ignoranței. Amintim spectacolul 

caritabil „În anul satului și eu pot fi Moș Crăciun! - Sala Mare a Teatrului Maria Filotti 20.12.2020, Brăila. 

Sem II: În cadrul proiectului de voluntariat “ Împreună dăruim zâmbete!”, inițiat de elevul Bâlea Ștefan de 

la Colegiul Național Nicolae Bălcescu, pe 01 februarie 2020, la M-tirea Sf. M.Mc. Pantelimon, Lacu  Sărat,  

s-a derulat activitatea de voluntariat “Să nu ne uităm eroii”, cu scopul susținerii elevilor defavorizati, într-o 

lume a ignoranței. Cei prezenți au desfășurat activități/jocuri educative , după care au servit o masă caldă. 

j) Urmare a adresei nr. 1409/07.04.2020, cu privire la măsurile pentru optimizarea programului de studiu și 

cel din săptămâna duhovnicească, Sfintele Paști și Săptămâna Luminată, în perioada 13 – 25 aprilie 2020, 

toate cadrele didactice, care predau disciplina Religie în Județul Brăila, au transmis raportări zilnice cu 

activitățile online privind: Tema activității, Tipul activității desfăşurate (conform adresei nr. 

1409/07.04.2020), Descrierea pe scurt a activității (modul de lucru, organizare, activitate concretă, 

implicarea elevilor/părinților, probleme întâmpinate) și Sursele utilizate (inclusiv cele on- line/link-uri). Cu 

acest prilej fiecare profesor, potrivit situației actuale a venit cu propuneri atractive, de la distanță, pentru o 

mai mare apropiere spirituală de elevii dumnealor 

k) În baza adresei nr. 1530/28.04.2020, preoții și cadrele didactice, care predau disciplina Religie, în Județul 

Brăila s-au exprimat și într-o formă concretă, donând diferite sume din propriul salariu: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele  Unitatea de învățământ/localitatea Suma 

1 Prof. Ionescu Tatiana Școala Gimnazială „Al Vechiu”- Zăvoaaia 250 lei 

2 Prof. Tănase Roxana Școala Gimnazială „Gen. Stan Poetaș”- Ulmu 300 lei 

3 Prof. Andronache Alexandrina Școala Gimnazială  Stăncuța  545 lei 

4 Prof. Bălan Nicoleta Școala Gimnazială „Sf. Andrei” - Brăila 200 lei 

5 Prof. Radu Daniela Liceul Tehnologic „N. Titulescu” - Însurăței 200 lei 

6 Prof. Postolache Anca Școala Gimnazială „A. Horneț” - Tudor 

Vladimirescu 

250 lei 

7 Prof. Pîrlog Adela Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” - Brăila 300 lei 

8 Prof. Bănică Anișoara Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”- Brăila 50 lei 

9 Prof. Jipa Roxana Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”- Brăila 250 lei 

10 Prof. Iacob Mihăiță Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”- Brăila 250 lei 

11 Prof. Stănescu Liliana Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” - Brăila 300 lei 

12 Prof. Cristian Mariana Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” - Brăila 300 lei 

13 Prof. Tudorache Savin Aurelia Școala Gimnazială „George Coșbuc” - Brăila 150 lei 

14 Prof. Ion Daniel Liceul Tehnologic „N. Oncescu” - Ianca  600 lei 

15 Prof. Mocanu Alina Școala Gimnazială „Fănuș Neagu” - Brăila 500 lei 

16 Prof. Amariei Daniela Școala Gimnazială Romanu 200 lei 
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17 Prof. Șerbănescu Mariana Școala Gimnazială „Spiru Haret” - Însurăței 200 lei 

18 Prof. Robitu Florentina Liceul   Tehnologic „Ctin Angelescu” - Ianca 150 lei 

19 Prof. Sarău Manuela Școala Gimnazială „Anton Pann” – Brăila 150 lei 

20 Prof. Pucheanu Angel Școala Gimnazială Unirea  300 lei 

21 Prof. Ion Gabriela Școala Gimnazială „Fănuș Neagu” - Brăila 550 lei 

22 Prof. Drăgan Mihaela Școala Gimnazială „E. Teodoroiu” - Brăila 100 lei 

23 Prof. Stănescu Cătălin Școala Gimnazială Vădeni 300 lei 

24 Prof. Nicolai George Școala Gimnazială Salcia Tudor 300 lei 

25 Prof. Oprea Tudorița Școala Gimnazială Bordei Verde 250 lei 

26 Prof. Moroianu Magda Liceul Tehnologic Edmond Nicolau - Brăila 250 lei 

27 Prof. Hogea Laura Școala Profesională „Emil Drăgan” - Gradistea 200 lei 

28 Prof. Iacob  Cornelia Școala Gimnazială „I. L. Caragiale”- Brăila 100 lei 

29 Prof. Băurceanu Dan Gabriel Școala Gimnazială „Costache Grigore” - Șuțu 300 lei 

30 Prof. Damian Monica Școala Gimnazială Silistraru 200 lei 

31 Prof. Labes Carmen Școala Gimnazială „V. Alecsandri” - Brăila 200 lei 

32 Prof. Lazarescu Lucia - Doina Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” - Brăila 500 lei 

33 Prof. Todie Stela CNNB - Brăila 400 lei 

34 Prof. Duțu Luiza Școala Gimnazială „N. D. Chercea” - Brăila 100 lei 

35 Prof. Dorobanțu Petruș Școala Gimnazială Cazasu 450 lei 

36 Prof. Voineag Emilia Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu”/ „Mihail 

Kogălniceanu” 

300 lei 

37 Prof. Iacob Mihaela Școala Gimnazială Lanurile/Scorțaru Nou 200 lei 

38 Prof. Mocanu Cătălin Cosmin Școala Gimnazială „M. Sadoveanu”/ „V. 

Alecsandri” – Brăila; Școala Gimnazială 

Dudești/Tătaru; Liceul Teoretic „G. Vălsan” 

500 lei 

39 Prof. Cocîrlea Elena Liceul Teoretic „G. Vălsan” - Făurei 300 lei 

40 Pr. Bobocea Mihai Școala Gimnazială Surdila Greci 100 lei 

41 Prof. Popescu Mariana Liceul Teoretic „Mihail Sebastian” - Brăila 250 lei 

42 Prof. Stan Nicuta Liceul Teoretic „George Vâlsan” Faurei 150 lei 

43 Prof. Ghiorghieș Maria Școala gimnazială Movila Miresii 150 lei 

44 Prof. Hurmuzache Nicoleta Școala Gimnazială Tichilești 100 lei 

45 Prof. Mihalcea Adel Cristian Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” 300 lei 

46 Prof. Cîrîc Daniel Scoala Gimnazială Galbenu/Drogu 250 lei 

  Total  12.245 lei 

Menționăm că printre profesorii de religie au fost și colegi care: 

- Și-au păstrat anonimatul; 

- s-au implicat cu diferite sume și în acțiuni de voluntariat împreună cu parohiile; 

- au asigurat constant articole vestimentare, hrană, cartele telefonice, familiilor cu mulți copii din imediata 

apropiere (fiind stare de urgentă și neputând ieși); 

- au oferit în mod constant ajutor financiar și înainte de această situație; 

VII. INIŢIATIVE ALE INSPECTORULUI DE DEZVOLTARE A DISCIPLINEI PE CARE O 

CONDUCE 

Analiza « SWOT » la disciplina Religie 2019-2020 

Puncte tari: 

o Parteneriatul cu parohia – în acest sens sunt semnate protocoale de colaborare Biserică-Școală; 

ajutorarea elevilor cu probleme financiare de către pr. paroh (rechizite școlare, ajutoare, premii etc.); 

participarea preotului la deschiderea anului școlar, la serbarea hramului școlii; 

o Personal calificat cu preocupări atente pentru pregătirea metodică și pedagogică online;  

o Premierea de către Centrul Eparhial, cu prilejul sărbătorilor, a elevilor merituoși din unitățile de 

învățământ; 

o Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare: participarea la sfintele slujbe şi la Sfintele Taine a 

Spovedaniei şi Împărtăşaniei; serbări de ziua şcolii, de Crăciun, Sfintele Paşti şi cu alte ocazii; pelerinaje, 

activităţi filantropice, concursuri, simpozioane, proiecte educaţionale atât de nivel local, judeţean, 

interjudeţean, naţional. 

o Implicarea elevilor în activitățile de voluntariat desfășurate în spațiul Bisericii, la inițiativa Centrului 

Eparhial și a Protopopiatelor; 

o Este o disciplină agreată, plăcută prin conţinuturile învăţării, abilitățile și atitudinile propuse de programa 

şcolară; 
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o Experienţa din ce în ce mai bogată a cadrelor didactice (foarte mulţi profesori cu grad II şi I); 

o Respectarea noilor prevederi curriculare; 

o Existența unui plan de formare continuă pe domenii: proiectare, strategii active; evaluare; 

o Desfăşurarea unor activităţi metodice şi de mentorat (coordonarea practicii pedagogice a absolvenților de 

teologie, îndrumarea debutanților și a persoanelor înscrise la grade didactice și examenul de titularizare);  

o Domeniul dominant al disciplinei Religie este afectivitatea și formarea duhovnicească, drept pentru care 

este mai uşoară relaţionarea cadru didactic – elev; 

o Participarea cadrelor didactice la consfătuirea anuală şi la cercurile pedagogice; 

o S-au realizat pregătiri suplimentare cu elevii în vederea participării la olimpiada de Religie şi la alte 

concursuri;  

o Cercurile pedagogice, cu participarea inclusiv a elevilor, a dat ocazia exprimării unor perspective inedite, 

privind importanţa misiunii parohiei și a școlii astăzi; 

o Unele cadre didactice fac parte din consiliile de administraţie ale şcolilor, sunt directori / consilieri 

educativi în şcolile respective; 

o Oferta bogată de activităţi extracurriculare specifice (hram, procesiuni, pelerinaje, expoziţii etc.); 

Puncte slabe: 

o Tendința elevilor de a se pregăti doar la disciplinele la care dau examene; 

o Lipsa suportului IT pentru o parte din elevi; 

o Lipsa de inițiativă și interes a unor elevi pentru propria pregătire; 

o Precaritatea mediului familial – sub aspect socio - economic - cultural. 

Oportunităţi: 

o Accentuarea rolului noului curriculum de a forma caracterul elevilor; 

o Înțelegere și deschidere către dialog a conducerii școlii în probleme ce țin de desfășurarea orelor de 

Religie; 

o Atragerea elevilor pentru participarea la olimpiade și concursuri; 

o Premiile oferite de biserica parohială elevilor câștigători la concursurile tematice; 

o Parteneriatul dintre școală, parohie și alte instituții bisericești și educative; 

o Cu ocazia hramului mănăstirii Buciumeni, elevii se pot implica în buna desfășurare a pelerinajului de la 

această mănăstire, alegând temele de discuție care au loc după participarea, în ziua hramului, la Sfânta 

Liturghie; 

o Oportunitatea pentru elevi şi cadre didactice de a publica articole în editorialul eparhial Călăuză 

Ortodoxă; 

o Abordări interdisciplinare (istorie, geografie, muzică, artă plastică, fizică, matematică, literatură etc.); 

o Posibilitatea exprimării conforme teoriei inteligenţelor multiple (există suficienţi elevi talentaţi la desen, 

poezie, compuneri etc.); 

o Oferă modele demne de urmat; prezintă valori reale şi veşnice; 

o Atmosferă de lucru colegială între cadrele didactice din școală; 

o Valorificarea experienței didactice a profesorilor metodiști. 

Ameninţări: 

o Familii destrămate, părinţi plecaţi în străinătate, probleme materiale; 

o Lipsa unei educaţii corespunzătoare în familiile elevilor; 

o Surse de informaţii fără bază ştiinţifică reală, cu care elevii vin în contact (ziarele, emisiuni TV, păreri ale 

unor nespecialişti, sit-uri web etc.); 

o Criza spirituală prin care trece întreaga societate; 

o Lipsa de implicare a familiei în formarea caracterului religios al copiilor, întrucât mulţi părinţi sunt plecaţi 

în străinătate, iar unii dintre ei nu au ei înşişi o preocupare pe plan duhovnicesc; 

o Slăbirea interesului elevilor pentru studiul activ și pentru pregătirea de performanță; 

o Acutizarea problemelor sociale se reflectă în viaţa şi comportamentul elevilor; 

o Probleme de disciplină și de frecvență ale unor elevi. 

Inițiative ale inspectorului: 

o Realizarea unei comunicări eficiente cu profesorii de religie, Arhiepiscopie, Inspectorat și M.E.N.; 

o Mobilizarea unui număr mai mare de elevi în sensul participării şi obţinerii unor rezultate mai bune la 

olimpiadele şi concursurile şcolare; 

o Antrenarea elevilor pentru a participa la evenimentele religioase și cultural-spirituale, care se desfășoară 

în spațiul Bisericii; 

o Realizarea de parteneriate educaţionale. 

o Popularizarea exemplelor de bună practică; 

o Informarea profesorilor de religie cu elementele de noutate din sistemul de învăţământ preuniversitar; 

o Creşterea responsabilităţii profesorilor pentru buna pregătire a elevilor la clasă; 
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o Inițierea profesorilor debutanți prin cursuri de formare derulate prin CCD Brăila; 

o Antrenarea și consultarea periodică a elevilor în activități religioase și de voluntariat; 

o Extinderea concursurilor şcolare și a activităţilor specifice la nivel interjudeţean și naţional; 

o Îmbunătăţirea bazei materiale a disciplinei la nivelul şcolilor; 

o Implicarea elevilor şi a profesorilor de religie la concursurile şi activităţile la nivel naţional; 

o Realizarea unei baze de date bogate și eficiente; 

o Diseminarea informațiilor. 

VIII.  ASPECTE NEGATIVE PE CARE INSPECTORUL ÎŞI PROPUNE SĂ LE SOLUŢIONEZE 

o Antrenarea eficientă a metodiștilor și profesorilor din Consiliul consultativ al disciplinei pentru 

eficientizarea și optimizarea activităților religioase. 

o Îmbunătăţirea imaginii orei de Religie între celelalte discipline și alinierea ei la exigențele 

învățământului modern; 

o Implicarea tot mai consecventă a profesorilor de Religie în rezolvarea problemelor specifice 

disciplinei/învățământul online; 

IX.  OBSERVAŢII PRIVIND PROBLEMELE SPECIFICE ÎN ŞCOLILE DE CARE RĂSPUNDE 

 În anul şcolar 2019 – 2020 am răspuns de Școlile Gimnaziale Jirlău, Galbenu, Vișani și Al. S. Puşkin – 

Brăila; 

 nu au existat evenimente deosebite, activitatea educativă desfășurându-se conform normelor 

metodologice, procedurilor și legislației în vigoare. 

X.  CONCLUZII. IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI ŞI A PUNCTELOR SLABE 

Puncte tari : 

o Realizarea unei baze de date și o bună comunicare cu profesorii de Religie prin intermediul mijloacelor 

de comunicare electronică; 

o Bună coordonare a activităţilor desfăşurate la nivelul disciplinei; 

o Colaborarea foarte bună cu Centrul Eparhial și parohiile arondate;  

o Realizarea cercurilor pedagogice într-un mod interactiv. 

o Buna colaborare între inspectorul de specialitate, metodişti şi cadrele didactice care predau disciplina; 

o Creșterea numărului de profesori cu grade didactice la disciplina Religie. 

Puncte slabe: 

o O comunicare slabă cu unii profesori de Religie în desfășurarea parteneriatelor Biserică-Școală; 

o Lipsa de inițiativă a unor profesori în vederea diversificării activităților extrașcolare desfășurate în 

cadrul parohiilor; 

o Lipsa posturilor 

o Urmare a schimbărilor survenite în metoda de predare (online) și limitările fizice creează probleme 

speciale. 

 

 

DISCIPLINA ISTORIE - SOCIO UMANE 

RESURSE UMANE 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

Categoria de cadre 

didactice 

Titulari  Suplinitori 

calificați 

Suplinitori 

necalificați 

Pensionari Asociați TOTAL 

ISTORIE 74 12 0 1 0 87 

SOCIO-UMANE 36 15 0 0 0 51 

CONSILIUL CONSULTATIV PE DISCIPLINE 

NR. 

MEMBRI 

NR. 

ÎNTÂLNIRI 

SCOPUL/TEMATICA ÎNTÂLNIRII 

7 la 

disciplina 

ISTORIE 

 

3 la 

disciplinele 

SOCIO-

UMANE 

3 la 

disciplina 

ISTORIE 

 

2 la 

disciplinele 

SOCIO-

UMANE 

Organizarea C.C. – distribuirea responsabilităților, stabilirea planului de 

activități (obiective, priorități, tematică, calendar) 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice pentru anul școlar 2019-2020. 

Propunerea componenţei comisiilor de organizare şi evaluare pentru concursuri 

şi olimpiade şcolare, etapele locală şi judeţeană. 

Organizarea simulării județene a examenelor naționale 

Elaborarea calendarului de activități metodice, științifice și de formare continuă 

Evaluare și propuneri de materiale didactice în rețeaua RED 

Monitorizarea activităţii de formarea continuă a cadrelor didactice. 

Organizarea etapelor judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare. 

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin eficientizarea activităţii de monitorizare, 
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control şi evaluare desfăşurate prin inspecţia şcolară. 

Analiza stadiului pregătirii elevilor pentru susţinerea examenului naţional de 

bacalaureat 

Organizarea examenelor naţionale, analiza rezultatelor obţinute la simularea 

examenelor naţionale 

Evaluarea performanţelor cadrelor didactice în vederea acordării gradaţiei de 

merit. 

ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE, EVALUARE DESFĂȘURATĂ DE CADRELE DIDACTICE 

METODISTE 

Nr. cadre 

didactice 

metodiste 

Nr. inspecții 

efectuate  

Calificative acordate Alte activități desfășurate 

7 – 

istorie 

7 – 

socio-

umane  

6 inspecții de 

specialitate 

pentru obținerea 

gradelor 

didactice 

 

 

 

 

 

12 inspecții la 

clasă în cadrul 

inspecțiilor 

școlare generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 inspecții la 

clasă pentru 

întregirea, 

respectiv 

completarea 

normei didactice 

Disciplina istorie: 

prof. PARASCHIV MARIAN – calificativ 

acordat: FOARTE BINE 

Prof. BĂDĂRĂ ADRIANA CLAUDIA – 

nota 10 

Prof. MOLDOVEANU GABRIEL-

MĂDĂLIN – nota 10 

Prof. MUȘAT ANCA – calificativ acordat 

FOARTE BINE 

Disciplinele socio-umane: 

prof. TIHAN STELUȚA – calificativ 

acordat: FOARTE BINE 

Prof. BUZOIANU MANUELA – nota 10 

Disciplina istorie: 

prof. PAVEL CRMEN - calificativ acordat: 

FOARTE BINE 

prof. URSACHE VIORICA - calificativ 

acordat: BINE 

prof. ALEXANDRU IONEL - calificativ 

acordat: FOARTE BINE 

prof. PRODEA ADRIAN – calificativ 

acordat: FOARTE BINE 

Prof. NEGOIȚĂ MIHAI LIVIU – calificativ 

FOARTE BINE 

Disciplinele socio-umane: 

prof. PICUȘ LEONARD  – calificativ 

acordat: FOARTE BINE 

prof. COLIBANSCHI LIDIA – calificativ 

acordat: FOARTE BINE 

prof. LUNGU GEANINA – calificativ 

acordat: FOARTE BINE 

prof. MIHĂLCEANU DOINA – calificativ 

acordat: FOARTE BINE 

prof MIHALEA STELUȚA - calificativ 

acordat: FOARTE BINE 

Prof. MĂCIUCĂ PETRICA VIOLETA – 

calificativ FOARTE BINE 

Prof. HURMUZACHE VIORICA – 

calificativ FOARTE BINE 

Disciplina Educație socială: 

7 calificative acordate – nota 10 

Organizarea și desfășurarea 

cercurilor pedagogice, a 

activităților metodice 

demonstrative pe semestrul I, 

participare la reuniunile 

Consiliilor consultative pe 

disciplină, activitate în cadrul 

comisiilor concursurilor 

județene, desfășurarea 

proiectelor județene, 

realizarea de subiecte și 

bareme pentru concursuri și 

olimpiade școlare, activitate 

de mentorat cu profesorii 

debutanți, participarea la 

cursuri de formare, 

organizarea și desfășurarea 

de simpozioane județene 

 

ASPECTE POZITIVE  

în activitatea desfășurată de cadrele didactice metodiste  

Observații 

Întocmirea corectă și responsabilă a documentelor de 

inspecție, respectarea graficului de inspecții, realizarea de 

În cazul cadrelor didactice care aveau 

programate inspecții speciale după 10 martie 
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activități metodice demonstrative cu caracter practic-

aplicativ la clasele a V-a – a VII-a, realizarea de 

materiale și modele de teste utile în pregătirea elevilor 

pentru concursuri, olimpiade și examene naționale 

(bacalaureat), inițierea unor proiecte educaționale cu 

impact pozitiv asupra studiului disciplinei, consilierea 

obiectivă și eficientă a cadrelor didactice debutante, 

implicare în organizarea activităților dedicate aniversării 

Unirii Principatelor, realizarea de resurse educaționale în 

format electronic (postate pe site-ul ISJ Brăila). 

2020, în conformitate cu O.M.E.C. nr. 

4303/2020, art. 11(7) "Pentru sesiunea 2020, 

candidaţilor care nu au susţinut inspecţia 

specială li se va acorda, prin recunoaştere şi 

echivalare, nota 10 - dacă la una dintre 

inspecţiile curente candidatul a obţinut 

calificativul «foarte bine» sau nota 9 - dacă la 

ambele inspecţii curente candidatul a obţinut 

calificativul «bine».", au fost echivalate notele: 

Prof. MIHĂLCEANU DOINA – nota 10 

Prof. BUDUR MIRELA – nota 10 

Prof. BĂDĂRĂ ADRIANA CLAUDIA – nota 

10 

 

MĂSURI pentru îmbunătățirea activității în anul școlar 2020-2021 

Acțiuni propuse Responsabilități Termen Mijloace de verificare 

Continuarea activităților metodice 

demonstrative lunare la nivel 

județean la disciplina istorie și 

inițierea activităților demonstrative 

și la disciplinele socio-umane 

Profesorii metodiști 

responsabili cu organizarea 

și desfășurarea activității 

metodice 

În 

fiecare 

lună 

Procesele-verbale 

înregistrate la unitatea de 

învățământ la care se 

desfășoară activitatea. 

 

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE PRIN CERCURI METODICO- ȘTIINȚIFICE 

ORGANIZATE LA NIVEL JUDEȚEAN 

Semestrul I 

Nr. cercuri 

metodice 

organizate la 

nivel 

județean 

Denumirea activităților desfășurate în sem. I în cadrul cercurilor metodice Nr. estimativ 

de 

participanți 

la fiecare 

activitate 

metodică 

4 – cercuri 

pedagogice 

organizate la 

nivel 

județean 

2 la 

disciplina 

istorie 

2 la 

disciplinele 

socio-umane 

 

Cercul pedagogic pentru învățământul gimnazial – disciplina istorie, 25 

octombrie 2019, Școala Gimnazială „Al.I. Cuza” Brăila.  

Temele cercului: 

Perfecţionare metodică: „Aplicarea curriculum-ului la disciplina istorie la 

clasa a VII-a – exemple de activități de învățare” 

 Marile alianțe politico-militare în lume  

 Studiu de caz: România și Primul Război Mondial  

Metode interactive de predare-învățare – dramatizarea și jocul de rol, 

aplicații, Valorificarea proiectelor Erasmus+ în modernizarea demersului 

didactic la disciplina istorie – diseminarea Proiectului Erasmus+ K1 

„Interactive Technologies for the Future Classroom” și a Proiectului 

Erasmus+ K2 ”i-City”  

Informare de specialitate:  

Recenzie de carte: Diana Mandache, „Viva Regina Maria! Un destin 

fabulous în reîntregirea României” Editura Corint, București, 2016 

32 cadre 

didactice 

 Cercul pedagogic pentru învăţământ liceal – disciplina istorie, 8 

noiembrie 2019, Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” Brăila 

Temele cercului: 

 Perfecţionare metodică: „Analiza itemilor la proba scrisă la disciplina 

istorie la Examenul de Bacalaureat – sesiunea 2020” 

„Reflectarea studierii istoriei traco-geto-dacilor în manualele de istorie de 

liceu”  

Diseminarea cursului „Robia Romilor în Principatele Române și 

Deportările în Transnistria”  
Informare de specialitate:  

Recenzie de carte: Aftodor Ștefan, „Gropeni - istoria modernă a unui sat de 

baltă (1828-1918)", Editura „Istros" a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 

16 cadre 

didactice 
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2018  

 Cercul pedagogic învăţământ liceal – disciplinele socio-umane, 7 

noiembrie 2019, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila 

Temele cercului: 

Perfecţionare metodică: „Noi provocări ale integrării elevilor cu CES”  

„Sugestii pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale în cadrul orelor 

de Educație antreprenorială” 

„Analiza itemilor la proba scrisă la disciplinele socio-umane la Examenul 

de Bacalaureat – sesiunea 2020” 

11 cadre 

didactice 

 Cercul pedagogic pentru învățământul gimnazial – disciplinele socio-

umane, 18 octombrie 2019, Școala Gimnazială „Fănuș Neagu” Brăila 

Temele cercului: 

 Perfecţionare metodică: „Aplicarea curriculum-ului la Educație socială – 

exemple de activități de învățare”; „Evaluarea predictivă la clasa a VII-a – 

aplicarea testului de evaluare inițială și analiza rezutatelor”  

Informare de specialitate: Manualele școlare alternative pentru Educație 

pentru cetățenie democratică – între teorie didactică și practică pedagogică 

20 cadre 

didactice 

2 activități 

metodice 

organizate la 

nivel 

județean 

Consfătuirea cadrelor didactice la nivel județean la disciplinele socio-

umane, 19 septembrie 2019, Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” Brăila 

Consfătuirea cadrelor didactice la nivel județean la disciplina istorie, 20 

septembrie 2019, Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius” Brăila 

61 cadre 

didactice 

(istorie) 

24 cadre 

didactice 

(socio-

umane) 

 

Semestrul al II-lea: 

25 de cadre didactice (disciplina istorie) și 5 cadre didactice (diciplina cultură civică) au participat la 

cursurile de formare on-line pe discipline organizate în cadrul C.C.D.Brăila 

30 de cadre didactice au participat la cursul de educație financiară organizat de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară 

10 materiale RED publicate pe site-ul ISJ Brăila 

INSPECȚIA ȘCOLARĂ 

În anul școlar 2019-2020 s-au desfăşurat următoarele tipuri de inspecţii: 

 6 controale tematice, toate desfăşurate în unităţile de învățământ arondate: 

Control tematic nr. 11517/ 26.09.2019 privind asigurarea unui management performant la nivel de instituție 

Control tematic nr. 620/ 17.01.2020 privind managementul unităților de învățământ în anul școlar 2019-2020 

Inspecție de control și monitorizare a procesului instructiv-educativ din unitățile de învățământ preuniversitar 

(Ordin de serviciu nr. 907/ 03.02.2020) 

Control tematic nr 1506/17.02.2020 privind asigurarea transparenței decizionale 

Control tematic nr.4492/10.06.2020 privind verificarea îndeplinirii măsurilor de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS – CoV 2 privind organizarea și desfășurarea examenului de evaluare națională 

Control tematic nr. 3579/ 22.05.2020 privind evaluarea de etapă a activității manageriale a directorilor/ 

directorilor adjuncți 2019-2020 

 12 inspecții de specialitate efectuate în cadrul inspecțiilor generale, din care 8 efectuate de metodiști de 

specialitate  

 6 inspecții de specialitate efectuate pentru înscrierea sau obținerea gradelor didactice, din care 2 

efectuate de metodiști  

 7 inspecții la clasă pentru întregirea, respectiv completarea normei didactice – efectuate de metodiști  

Restul inspecțiilor programate au fost suspendate, respectiv echivalate în urma suspendării cursurilor 

conform Adresei MEC nr. 8699/ 12.03.2020 

Inspecțiile au fost realizate de către inspectorul școlar și membrii corpului de metodiști ai ISJ Brăila la 

disciplinele istorie (7 cadre didactice) și socio-umane (7 cadre didactice). 

Puncte tari/Exemple de bune practici: 

-Bună pregătire științifică, flexibilitatea demersului didactic, competențe didactice și pedagogice necesare 

meseriei de profesor 

-Strategiile sunt adaptate la particularitățile clasei de elevi 

-Implicarea în activitățile comisiei metodice, din comunitate, la nivel județean, documente de proiectare 

funcționale, în concordanță cu curriculum național 
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-Activitatea didactică respectă planificarea propusă, demersul didactic este adaptat nivelului clasei 

-Utilizarea corespunzătoare a strategiilor și resurselor didactice, mijloacele didactice sunt integrate eficient în 

secvențele lecției 

-Utilizarea metodelor didactice interactive (dezbatere, problematizare, brainstorming, joc de rol) 

-Notarea ritmică și obiectivă a elevilor, evaluarea are rol formativ, temele pentru acasă sunt relevante și 

evaluate la oră 

-Elevii dovedesc atitudine pozitivă față de disciplină, lecția se desfășoară într-un mediu adecvat (sala de 

clasă, cabinetul de istorie) 

-Unele cadre didactice urmează cursuri de conversie profesională, sunt înscrise la cursuri de formare, 

urmează obținerea unui grad didactic superior 

Puncte slabe: 

-Tendința de a oferi explicații suplimentare și de a insista mai puțin pe activitatea elevilor 

-Utilizarea sporadică a instrumentelor complementare de evaluare (proiectul, investigația, portofoliul) 

-Mijloacele digitale nu sunt utilizate consecvent 

Recomandări: 

-Continuarea perfecționării metodice și de specialitate, utilizarea activităților în perechi/ pe grupe la clasele 

V-VII în mod constant 

-Atenție sporită pentru exemplificări, legături cu experiența personală a elevilor, realizarea planurilor de 

intervenție personalizată 

-Diversificarea materialelor auxiliare, inclusiv materiale RED, gestionarea eficientă a timpului didactic 

CONCURSURI/OLIMPIADE 

Etapele județene ale Concursurilor Naționale (”Călători prin istorie”, ”Memoria Holocaustului”, ”Cultură și 

civilizație în România”, ”Democrație și toleranță”, Concursul Național de referate și comunicări științifice 

ale elevilor), respectiv etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare au fost suspendate conform 

Adresei MEC nr. 4304/ 21.05.2020. 

REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT  

Simulare Bacalaureat – decembrie 2020 

Disciplina Nr. elevi înscriși în Nr. elevi care au Unitățile de învățământ cu OBS. 

Denumire 

concurs/Olimpiadă 

Faza Nr. participanți Locația Rezultate 

semnificative 

Concurs județean ”652 

de ani de la prima 

atestare documentară a 

orașului Brăila” 

județeană 34 elevi – 

ciclul primar 

18 elevi – 

ciclul 

gimnazial 

51 elevi – 

ciclul liceal 

Școala Gimnazială 

”Al.I.Cuza” 

Muzeul Brăilei „Carol I” 

Universitatea 

”Constantin 

Brâncoveanu” 

Premierea 

participanților și a 

elevilor care au obținut 

premii și mențiuni 

Concurs transdisciplinar 

”Istorie și societate în 

dimensiune virtuală”  

județeană 6 elevi Liceul Teoretic ”Panait 

Cerna” Brăila 

Selectarea elevilor 

calificați la etapa 

națională 

Concurs județean istorie-

informatică ”Două secole 

de la nașterea lui Nicolae 

Bălcescu” 

județeană 40 elevi Colegiul Național ”Ana 

Aslan” Brăila 

Premierea 

participanților și a 

elevilor care au obținut 

premii și mențiuni 

Concurs interjudețean 

”Nicolae Iorga – omul și 

epoca!” 

județeană 50 elevi Liceul Teoretic ”Nicolae 

Iorga” Brăila 

Premierea 

participanților și a 

elevilor care au obținut 

premii și mențiuni 

Concurs regional 

intercultural ”De la robie 

la libertate” 

județeană 22 elevi Școala Gimnazială 

”Anton Pann” Brăila 

Premierea 

participanților și a 

elevilor care au obținut 

premii și mențiuni 

Olimpiada de istorie județeană 97 elevi Colegiul Național ”Ana 

Aslan” Brăila 

Centralizarea elevilor 

calificați la etapa 

națională 

Olimpiada de științe 

socio-umane 

județeană 83 elevi Liceul Tehnologic 

”Edmond Nicolau” 

Brăila 

Centralizarea elevilor 

calificați la etapa 

națională 
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clasa a XII-a- a XIII-

a/nr. elevi participanți 

obținut note sub 

5 

promovabilitate sub 50% 

ISTORIE 602/ 549 149 2  

 

Rezultate la Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020: 

Disciplina Nr. elevi înscriși /nr. 

elevi participanți 

Nr. elevi care 

au obținut note 

sub 5 

Unitățile de învățământ cu 

promovabilitate sub 50% 

Promovabilitate 

ISTORIE 700/ 693 24 0 96,54% 

SOCIO-

UMANE 

257/ 254 12 1 95,27% 

MĂSURI pentru îmbunătățirea activității în anul școlar 2019-2020 

Acțiuni propuse Responsabilități Termen Mijloace de 

verificare 

La nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul 

Brăila: 

-aplicarea şi analiza obiectivă a testelor de evaluare 

iniţială/ curentă/ sumativă; 

-realizarea de către cadrele didactice a planurilor de 

remediere a deficienţelor/ de stimulare a performanţei 

elevilor; 

-parcurgerea adaptată a programelor şcolare; 

-realizarea unei evaluării obiective şi raportarea 

rezultatelor evaluării formative la evaluarea iniţială; 

-utilizarea platformelor on-line și a testelor de 

antrenament; 

-rezolvarea de subiecte și tipuri de itemi - modelul 

pentru examenul de Bacalaureat 2021 la istorie postat 

pe site-ul oficial http://subiecte.edu.ro/2021; 

-aplicarea simulărilor examenului de Bacalaureat 

2021, analiza rezultatelor obţinute de elevi la simulări 

şi remedierea deficienţelor constatate. 

 

Cadre didactice 

Responsabili 

comisie metodică 

 

Martie 

2021 

 

Monitorizarea 

permanentă a 

activității cadrelor 

didactice și a 

consilierii acestora 

(fișă de 

monitorizare) 

La nivelul inspectoratului şcolar judeţean Brăila: 

-analiza comparativă a rezultatelor obţinute de elevi 

la simularea examenului de Bacalaureat 2021 şi cele 

obţinute la clasă; 

-conceperea planului operaţional judeţean; 

-inspecţii şcolare în toate unităţile de învăţământ 

liceal care să vizeze parcurgerea adaptată a 

programelor şcolare şi evaluarea obiectivă a elevilor 

(inspecţii realizate de inspectorul şcolar, împreună cu 

profesorii metodişti ai I.S.J. Brăila); 

-spijinirea cadrelor didactice în consolidarea 

metodelor eficiente de predare-învăţare-evaluare, în 

cadrul cercurilor pedagogice şi a cursurilor 

organizate de C.C.D. Brăila. 

 

 

Inspectori școlari 

Metodiști 

Responsabili de 

cercuri 

pedagogice 

 

 

 

Mai 2021 

 

Inspecții tematice 

Inspecții de 

specialitate 

(rapoarte de 

inspecție) 

Procese-verbale la 

cercurile 

pedagogice/ 

activități metodice 

Rapoartele 

simulărilor din 

2021 

 

 

DISCIPLINA ARTE 

OBIECTIVE PRIORITARE: 

Principalele direcţii în care au fost orientate acțiunile de  monitorizare a învățământului artistic din județul 

Brăila în anul şcolar 2019-2020 au avut în vedere creşterea calităţii procesului educaţional, formarea 

continuă și profesională a cadrelor didactice, sporirea responsabilităţii educaţionale la nivelul unităţilor 

şcolare şi al structurilor organizaţionale de formare continuă, precum și realizarea de parteneriate cu instituții 

importante din municipiul Brăila.  

Obiectivele generale stabilite pe baza documentelor enumerate au fost: 

 Racordarea ofertei de instruire specifice învăţământului de artă la priorităţile educaționale strategice la 

nivel național; 
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 Asigurarea conducerii operaţionale a principalelor activităţi din sfera disciplinelor specifice ariei 

curriculare arte la nivelul sistemului judeţean de învăţământ; 

 Proiectarea curriculum-ului pornind de la finalităţile şi obiectivele educației în învăţământul de masă; 

 Centrarea competenţelor pe dezvoltarea de capacităţi şi atitudini esenţiale în formarea personalităţii 

artistice a elevilor; 

 Asigurarea calităţii ofertei educaţionale şi a proceselor instrucţionale la disciplinele din sfera educaţiei 

estetice; 

 Adecvarea reală a procesului de predare-învăţare-evaluare la dezideratele şi exigenţele reformei 

curriculare/ condițiilor actuale de desfășurare a activității didactice, în contextul evoluției pandemiei cu 

noul coronavirus; 

 Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie, vizând creşterea ratei succesului şcolar la disciplinele 

din aria curriculară arte; 

 Îmbunătăţirea nivelului de calificare şi sporirea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice de 

specialitate; adaptarea ”din mers” la condițiile de predare – învățare – evaluare pe parcursul pandemiei cu 

noul coronavirus; 

 Diversificarea activităţilor curriculare şi extracurriculare pentru a sprijini efortul de atingere a 

performanţelor artistice de către elevi; 

 Atragerea şi motivarea elevilor pentru studierea disciplinelor artistice prin furnizarea unei oferte 

educaţionale curriculare în acord cu nevoile personale de instruire şi cu orizontul lor de aşteptare; 

 Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale, a valorilor umane, a educaţiei interculturale  prin 

artă, ca dimensiune transversală la nivelul curriculum-ului (Muzică, Arte plastice și decorative, 

Coregrafie, Arhitectură, Arta actorului etc.). 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

Categoria de 

cadre didactice 

Titulari  Suplinitori 

calificați 

Suplinitori 

necalificați 

Pensionari Asociați TOTAL 

Educație muzicală 

specializată 

23 6 1 5 4 39 

Educație muzicală 13 4  3 1 21 

Arte vizuale 11 2   1 14 

Educație plastică 9 8 2   19 

Arta actorului 3    1 4 

Coregrafie  1 1    2 

Total  60 21 3 8 7 99 

 
INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

Inspecția de specialitate a urmărit atingerea unor standarde care să definească stilul didactic al profesorilor și 

nivelul de pregătire al elevilor, formarea abilităților și competențelor pentru realizarea succesului personal și 

profesional, dezvoltarea interesului pentru educația artistică și emanciparea permanentă printr-un învățământ 

axat nu numai pe cerințele limitate ale unei profesiuni, ci și pe disponibilitatea continuă pentru cunoaștere și 

acțiune. În acest sens, procesul de evaluare şi consiliere a cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de 

specialitate a urmărit cu precădere: 

- gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii competenţelor specifice incluse în 

cadrul programei şcolare 

- asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a onţinuturilor în funcţie de competenţele specifice 

vizate 

- utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate; 

diversificarea acestora în scopul eficientizării activității didactice desfășurate online; 

- gradul de adaptare a strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi și nevoile artistice adaptate 

condițiilor actuale ale societății contemporane 

- realizarea unor conexiuni inter- şi transdisciplinare 

- utilizarea instrumentelor TIC în curriculumul şcolar 

- evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării 

- nivelul standardelor și al progresului școlar realizat de către elevi 

- calitatea activităților extracurriculare specifice învățământului artistic 

- eficienţa activităților de ansamblu coral 

- perfecționarea cadrelor didactice înscrise la examenele de definitivare în învățământ și grade didactice, 

prin efectuarea inspecțiilor curente și speciale la activitățile didactice 

- respectarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă  
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- promovarea şi valorificarea diversităţii culturale, a valorilor umane, a patrimoniului local şi a educaţiei 

interculturale  prin artă. 

DATE CANTITATIVE: 

Tipul 

inspecţiei 

Nr. inspecţii/ 

disciplina 

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: 

Ed. muzicală: 1 

Ed. muzicală 

specializată:2 

Arte vizuale: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEM. al II-lea: 

Ed. muzicală: 3 

Ed. muzicală 

specializată: 5 

Arte vizuale: 8 

Coregrafie:1 

Sem. I: 

Ed. 

muzicală: 1 

Ed. muzicală 

specializată:2  

Arte vizuale: 

3 

 

 

 

 

 

 

 

SEM. al II-

lea: 

Ed. muzicală 

specializată: 

2 

Arte vizuale: 

1 

(echivalare) 

 

-preocupare 

pentru 

valorificarea 

potențialului 

artistic al 

elevilor 

-tratarea 

individualizată 

a fiecărui elev 

 

 

Educație muzicală/ 

ed. muzicală 

specializată: 

-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 

muzical 

Educație plastică/ 

arte vizuale: 

-lipsa unor baze de 

date cu lucrările 

elevilor 

-activitatea on-line 

nu a permis 

efectuarea 

inspecțiilor 

planificate pentru 

semestrul al II-lea 

-cunoașterea și 

respectarea 

programelor 

școlare în 

vigoare 

-diversificarea 

strategiilor 

didactice, a 

mijloacelor 

didactice, în 

vederea 

accesibilizării 

conținuturilor, 

formării de 

competențe 

specifice 

conform 

cerințelor 

curriculare 

-implicarea mai 

activă în viața 

artistică a 

comunității 

De specialitate 

- mobilitate 

 Sem. I: 4  activitatea on-line 

nu a permis 

efectuarea 

inspecțiilor la clasă/ 

activităților 

practice pentru 

examenul de 

titularizare în 

învățământ, 

planificate pentru 

semestrul al II-lea 

 

Tematice: 

 Monitorizarea 

activității de 

proiectare 

didactică la 

disciplinele 

artistice;  

 Monitorizarea 

implementării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-foarte bună 

colaborare cu 

directorii 

școlilor 

arondate, cu 

personalul 

didactic și 

auxiliar, cu 

reprezentanții 

-apariția pandemiei 

cu noul coronavirus 

șu a permis 

deplasarea în 

teritoriu pentru 

observare directă și 

concluzii ale 

inspecțiilor 

efectuate; 

-diversificarea 

și adaptarea 

strategiilor 

didactice/ a 

mijloacelor 

didactice, în 

vederea 

realizării unui 

proces 
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DATE CALITATIVE:  

Aprecieri privind respectarea normelor metodologice în vigoare la elaborarea documentelor de proiectare şi 

planificare a activităţii didactice, precum şi modul de aplicare al acestora la clasă 

-proiectarea didactică respectă noile reglementări ale programei școlare pentru clasele a V-a, aVI-a și a VII-

a; au fost sesizate deficiențe la nivelul proiectării didactice  (sporadic); 

-conținuturile învățării sunt orientate către aspecte practice, de interpretare vocală, dar și către operarea cu 

elemente de scris-citit și limbaj muzical; 

-testarea inițială a elevilor constă în evaluarea practică a achizițiilor anterioare și a dezvoltării aptitudinilor; 

-programele școlare sunt în mare măsură respectate și adaptate la nivelul de dezvoltare aptitudinală a elevilor 

din învățământul de masă/ vocațional artistic; 

-demersul didactic este centrat pe elev, conținuturile sunt accesibilizate în scopul formării competențelor 

prevăzute în documentele curriculare; 

-profesorii debutanți sunt insuficient pregătiți din punct de vedere metodic: nu știu să utilizeze documentele 

curriculare, orientează demersul didactic către aspecte teoretice (de multe ori fără a le aduce la nivelul 

particularităților psihologice și de vârstă ale elevilor)  în detrimentul formării competențelor specifice; 

-în lecțiile de educație muzicală, sunt utilizate strategii didactice preponderent tradiționale, expozitive, 

precum și un număr redus de  activități de învățare  necesare formării competențelor de operare cu elemente 

de scris-citit și limbaj muzical. 

 

 

 

curriculumului 

la gimnaziu, 

cl aV-a, cl. a 

VI-a, cl. aVII-

a Control 

tematic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem.I: 2 

Sem al II-lea: 

4 

comunității 

locale din 

Școala 

Gimnazială 

Bărăganul, 

Școala 

Gimnazială 

Ciocile, 

Școala 

Gimnazială 

Roșiori, 

Școala 

Gimnazială 

Victoria: 

comunicare 

eficientă, 

răspuns 

prompt la 

solicitări 

-tematica 

inspecțiilor în 

teritoriu s-a axat 

preponderent pe 

asigurarea 

siguranței sanitare a 

elevilor și 

personalului 

didactic;  

-comunicarea 

online a avut unele 

distorsiuni, 

generate de lipsa 

unor device-uri sau 

conexiunea la 

internet. 

instructiv-

educativ cât mai 

eficient prin 

educația online 

In cadrul 

inspecţiilor 

generale 

SEM. I: 

Ed. plastică:3 

Ed. muzicală:3 

Ed. plastică:3 

Ed. 

muzicală:3 

-lecții dense, 

atractive; 

-proiectarea 

didactică 

respectă 

programele 

școlare în 

vigoare; 

-activitățile de 

învățare sunt 

diverse, 

atractive, 

motivante, 

conduc către 

formarea de 

competențe 

specifice 

disciplinelor 

artistice. 

-implicarea 

modestă în 

activități 

extracurriculare; 

-lipsa bazei de date 

cu rezultate 

obținute la 

concursuri, 

festivaluri,alte 

activități ale 

comunității 

-activitatea on-line 

nu a permis 

efectuarea 

inspecțiilor 

planificate pentru 

semestrul al II-lea 

 

- promovarea 

activităților 

artistice; 

-implicarea mai 

activă în viața 

culturală a 

comunității. 



 
           INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEA BRĂILA               

 

214 

 

ANALIZA INSPECŢIEI ŞCOLARE: 

 

Aspecte pozitive 

 

Aspecte negative Oportunităţi Ameninţări 

 asumarea responsabilităţii 

comune pentru dezvoltarea 

şi optimizarea educaţiei 

artistice; 

 încadrare mai bună, cu 

personal de specialitate 

calificat în învățământul 

vocațional de artă;  

 calitățile personale și 

profesionale ale cadrelor 

didactice cu ținută pozitivă 

privind conduita în școală 

și în raportul cu elevii; 

 implicarea unui număr 

relativ ridicat de profesori 

în activitățile 

extracurriculare; 

 responsabilizarea elevilor 

interesați de  performanța 

artistică prin cooptarea 

acestora în ansambluri; 

 Interferența formativului cu 

informativul în vederea 

accesibilizării procesului 

artistic de asimilare a 

conținuturilor. 

 portofoliile profesorilor nu 

conțin documente 

docimologice și nu reflectă 

situația comparativă a testelor 

inițiale și finale pentru a putea 

urmări în progresie atingerea 

randamentului școlar în actul 

de educație artistică;  

 dosarele Comisiilor 

metodice nu cuprind 

responsabilitățile ce revin 

fiecărui membru al comisiei, 

cu termen  exact de îndeplinire 

și răspundere; 

 slaba implicare a unor 

manageri, profesori metodişti 

şi membri ai consiliilor 

consultative de specialitate în 

monitorizarea activităţilor 

extracurriculare din unităţile 

de învăţământ; 

 activitatea online, care nu 

permite desfășurarea în 

parametri optimi a activităților 

practice, care presupun 

comunicare directă;  

 

 Conturarea unui 

proces de 

învățământ artistic 

bazat pe sfera 

practică, aplicativă 

a experiențelor 

artistice; 

 Libertatea creativă 

a profesorului de 

instrument, 

educație muzicală 

sau educație 

plastică pusă în 

slujba unei educații 

centrate pe elev; 

 Prezentarea 

activității artistice a 

elevilor în 

manifestări publice 

(concerte, expoziții, 

concursuri, 

recitaluri, 

medalioane artistice 

etc.) 

 Dotarea cu diferite 

device-uri utile 

pentru formarea 

artistului 

contemporan; 

 

 neglijarea 

fundamentului 

metodic, logic și 

bine structurat 

care poate afecta 

calitatea actului de 

predare –învățare; 

 obținerea 

performanței, 

evoluția în cariera 

artistică (poate fi 

încetinită/ stopată 

datorită lipsei 

contactului direct 

între profesor și 

elev, prin 

învățământ 

online); 

 

 

ASPECTE SEMNIFICATIVE ALE ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE: 

a.   DIMENSIUNEA CONCEPTUALĂ  

Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi  Ameninţări 

 proiectarea activităților 

s-a realizat pe baza unei 

bune documentări 

metodice, conținuturile 

au fost raportate la 

aptitudinile și 

capacitățile elevilor, 

metodele și strategiile 

fiind adaptate la nivelul 

claselor de elevi; 

 coerenţă reală între 

obiectivele programelor 

şcolare, competenţele 

specifice, conţinuturi şi 

resurse (la nivelul 

micro şi 

macroproiectării); 

 integrarea creativă a 

elementelor de noutate 

din lecţii în 

documentele de 

 întocmirea formalã a unor 

documente existente în mapa 

profesorului şi în mapa 

responsabilului de catedrã; 

 proiectarea activităţilor didactice 

fără evaluarea prealabilă a 

potenţialului artistic al elevilor din 

unităţile de învăţământ şi fără 

elaborarea ofertelor privind 

activităţile artistice 

extracurriculare; 

 semnalarea unor confuzii între 

sarcinile de predare şi  evaluare;  

 lipsa reperelor bibliografice la 

majoritatea proiectelor didactice; 

 ignorarea particularităţilor claselor 

(în mediul rural); 

 tratarea superficială a proiectării 

didactice, mai ales la profesorii 

debutanți; 

 elaborarea incompletă a portofo-

 optimizarea 

manage-mentului 

informaţiei, prin 

realizarea unei 

baze de date care 

asigură accesul 

profesorilor la 

resursele 

bibliografice şi 

media, în vederea 

dezvoltării compe-

tenţelor privind 

proiectarea / 

organizarea 

activităţilor 

didactice; 

 asigurarea unor 

servicii de 

consultanţă / 

consiliere 

specializată, prin 

 ignorarea în 

proiectare a 

particularităţilor 

specifice claselor 

de elevi din mediul 

rural; 

 lipsa abilităţilor 

necesare 

armonizării 

documentelor 

curriculare 

(programă -

planificare) la 

majoritatea 

profesorilor 

debutanţi. 

 Limitarea, prin 

învățământul 

online, a 

contactului cu 

elevul, 
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planificare, prin 

utilizarea unor variate 

mijloace auxiliare: fişe 

de audiţie, partituri, 

dicţionare, albume de 

artă; 

 interpretarea personală 

a programei curriculare; 

 strategiile didactice în 

acord cu obiectivele, 

resursele, conţinuturile 

urmărite în procesul 

didactic; 

   realizarea portofoliilor 

tematice în care 

materialele ilustrative 

perso-nalizate au 

reprezentat un suport 

important pentru 

exemplificarea 

conţinuturilor ştiinţifice 

din lecţii. 

liilor profesorilor. 

 Lipsa de viziune privind 

organizarea activității în sistem 

online; 

 

 

monito-rizare, 

evaluare şi 

furnizare a feed-

back-ului în dome-

niul didacticii 

disciplinelor 

artistice şi mana-

gementului; 

 facilitatea 

accesului 

profesorilor la 

programe naţionale 

şi internaţionale de 

formare continuă; 

indispensabil în 

transmiterea, prin 

practica artistică, a 

unor competențe și 

valori.  

 

b. DIMENSIUNEA PRAGMATIC - ACŢIONALĂ 

Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi Ameninţări 

 stăpânirea limbajului 

ştiinţific de specialitate şi 

o dispoziţie permanentă 

spre creativitate, spre 

nou, în special la 

profesorii cu experienţă 

îndelungată la catedră; 

plasarea elevilor, prin 

strategiile didactice 

active, în centrul 

activităţilor didactice; 

 redimensionarea 

metodelor didactice 

abordate în demersul 

didactic prin valorificarea 

observaţiilor anterioare 

(an şcolar, precedenta 

unitate de învăţare etc.) și 

crearea unui cadru 

flexibil, cooperant, de 

comunicare între 

profesori şi elevi; 

 centrarea demersului 

didactic pe formarea de 

competențe şi nu pe 

conţinuturi; 

 marcarea în manieră 

clasică a secvenţelor 

didactice, momentul 

aperceptiv reprezentând 

impulsul care 

declanşează predarea; 

 

 

 ignorarea prevederilor noii 

programe curriculare de educaţie 

muzicală privind obligativitatea 

elevilor din învăţământul 

tradiţional de a studia un 

instrument muzical; 

 formularea confuză a legăturii 

dintre competenţele specifice 

(capacităţi de interpretare-

receptare şi utilizare a 

elementelor de limbaj artistic ce 

înlesnesc creativitatea, 

sensibilitatea, fantezia, 

imaginaţia) şi conţinutu-rile 

activităţilor didactice; 

 sărăcia strategiilor didactice 

utilizate la clasă, lipsa unui 

sistem de monitorizare a 

progresului 

şcolar, amplificate prin criza 

creată de pandemia cu noul 

coronavirus; 

 lipsa de interes privind 

valorifica-rea patrimoniului 

local în cadrul activităţilor de 

educaţie artistică.  

 centralizarea 

ofertelor privind 

concursurile, 

festivalurile, 

concertele, 

recitalurile, 

medalioanele 

artistice, 

expoziţiile etc., 

oferă posibilitatea 

pregătirii loturilor 

de elevi în vederea 

participării la 

viitoarele 

confruntări 

artistice; 

 Reformarea și 

adaptarea rapidă a 

demersului 

didactic la 

condițiile actuale 

de studiu, datorate 

pandemiei cu noul 

coronavirus; 

 motivarea şi 

stimularea 

cadrelor didactice 

de la disciplinele 

artistice pentru 

asigurarea unui 

climat de lucru 

eficient  prin: 

-cultivarea 

dialogului, 

 banalizarea 

concursurilor 

desfăşurate la nivel 

local, prin lipsa 

unor regulamente 

şi criterii de 

jurizare unitare; 

 retrogradarea unor 

concursuri de la 

nivel național la 

nivel zonal sau 

județean datorită 

lipsei de implicare 

și de interes pentru 

activitățile 

extracurriculare a 

unor cadre 

didactice implicate 

în proiecte; 

 



 
           INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEA BRĂILA               

 

216 

 

-încurajarea 

iniţiativelor, 

-asigurarea 

transparenţei şi 

încrederii, 

 -acordarea de 

stimulente. 

c.  DIMENSIUNEA EVALUATIVĂ  

Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi Ameninţări 

 Implicarea elevilor în 

realizarea instrumentelor 

de evaluare;  

 diversificarea metodelor 

şi instrumentelor de 

evaluare; 

 cunoşterea principiilor de 

elaborare a unor teste de 

evaluare, tipurile de itemi 

şi structura subiectelor 

pentru examenele 

naţionale; 

 evaluarea elevilor a 

constituit un instrument 

eficace de  determinare  a  

progresului  şcolar; 

 valorizarea răspunsurilor 

elevilor în sensul 

progresului; 

 cunoşterea principiilor de 

elaborare a unor teste de 

evaluare, tipurile de itemi 

şi structura subiectelor 

pentru examenele 

naţionale; 

 corelarea modalităţilor / 

probelor de evaluare 

propuse la clasă cu 

probele de evaluare şi 

criteriile de performanţă 

precizate în standardele 

de pregătire profesională; 

 evaluările inițiale nu au fost 

analizate pentru a se putea 

valorifica concluziile în 

elaborarea documentelor de 

proiectare didactică; 

 metodele de evaluare 

alternative nu sunt 

generalizate, în cele mai multe 

cazuri fiind folosite doar 

experimental sau cu prilejul 

inspecțiilor, activităților 

prezentate în cadrul comisiilor 

metodice ș.a. ; 

 baremele de notare și evaluare 

nu sunt elaborate pentru 

fiecare evaluare de la finalul 

unității de învățare, astfel nu 

este încurajată autoevaluarea; 

 lipsa corelării modalităţilor / 

probelor de evaluare propuse 

la clasă cu probele de evaluare 

şi criteriile de performanţă 

precizate în standardele de 

pregătire profesională; 

 lipsa implicării unor profesori 

de Educaţie muzicală în 

realizarea serbărilor şcolare 

(momente de evaluare a 

virtuţilor celor ce slujesc 

învăţământul estetic 

tradiţional). 

 evaluarea calităţii 

ofertei 

educaţionale în 

învăţământul de 

masă şi în 

învăţământul 

vocaţional de artă, 

a nivelului 

standardelor de 

performanţă atinse 

de elevi, în 

vederea 

participării la 

examenele 

naţionale, 

concursurile şi 

olimpiadele 

şcolare; 

 analiza 

rezultatelor 

obţinute la testele 

sumative pentru a 

fi valorificate în 

elaborarea 

planurilor de 

îmbunătăţire a 

activităţilor 

didactice. 

 

 lipsa exerciţiului 

de formare a 

deprinderilor de 

evaluare/ 

autoevaluare ale 

elevilor 

diminuează 

interesul acestora 

pentru activităţile 

didactice specifice 

educaţiei estetice. 

 

 Lipsa  activității 

extracurriculare cu 

tematică artistică, 

datorată pandemiei 

cu noul 

coronavirus. 

 

d. DIMENSIUNEA EDUCATIVĂ 

Aspecte pozitive Aspecte negative Oportunităţi  Ameninţări 

 înfiinţarea unor formaţii 

instrumentale (grupuri 

vocale și coruri ale 

Liceului de Arte „H. 

Darclee”) cu potențial 

valoric ; 

 organizarea unor 

activităţi extracurriculare 

atractive bazate pe 

colaborări 

interdisciplinare la 

nivelul învăţământului 

vocaţional de artă; 

 excursii de documentare 

 lipsa de preocupare a 

profesorilor de Educaţie 

muzicală și plastică pentru 

formarea viitorilor consumatori 

de artă, prin participarea la 

concerte, spectacole, concursuri, 

recitaluri, vernisaje etc.  

 slaba implicare  a profesorilor în 

promovarea ofertei educaționale, 

la nivel județean; 

 dezinteresul total al unor 

profesori atât din mediul urban, 

cât şi din mediul rural (navetişti) 

pentru organizarea activităţilor 

 organizarea unor 

festivităţi de 

premiere a elevilor 

cu performanţe la 

concur-surile 

naţionale şi 

internaţionale; 

 organizarea de 

către Primăria 

Municipiului 

Brăila si de către 

alte instituții 

partenere a unor 

activități, în care 

 subminarea 

autorităţii cadrelor 

de specialitate prin 

cooptarea în 

comisiile de 

jurizare a lucrărilor 

de arte vizuale şi a 

concursurilor de 

muzică, teatru, 

coregra-fie a unor 

evaluatori 

neprofesionişti 

(cadre didactice de 

alte specialităţi, 



 
           INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEA BRĂILA               

 

217 

 

şi orientare profesională 

cu elevii anilor terminali, 

(ex.cu prilejul cercului 

pedagogic de Arte 

vizuale); 

 realizarea unei bănci de 

date privind potenţialul  

artistic din unităţile 

şcolare cu prilejul 

desfăşurării unor 

concursuri judeţene / 

interjudeţene; 

 

extraşco-lare de educaţie 

estetică; 

  slaba implicare a profesorilor de 

muzică în organizarea de 

ansambluri corale; 

 incapacitatea unor profesori din 

învățământul de masă de a 

motiva elevii pentru 

manifestarea în public prin 

cântec sau prin culoare. 

sunt implicați 

elevii artiști; 

 valorificarea 

experienţelor 

pozitive 

(metodologii, 

indicatori, 

standarde, 

competenţe deja 

obţinute în 

domeniul 

educaţiei artistice) 

prin proiecte 

generalizate la 

nivelul sistemului; 

 

sponsori şi 

reprezentanţi ai 

autorităţilor 

locale). 

 Lipsa de 

receptivitate la 

nivel ministerial, 

în ceea ce privește 

modificarea regu-

lamentului 

învățământului 

integrat de artă, 

pornind de la 

clasele primare, la 

profilul Arte 

plastice și la 

profilul Coregrafie. 

 Lipsa perspectivei 

asupra evoluției 

vieții culturale – 

artistice. 

 

ORGANIZAREA / MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII METODICE: 

a) La nivel de comisie metodică: 

- lecţii demonstrative; 

- dezbateri; 

- audiţii muzicale; 

- proiecte de grup (expoziţii/concerte/medalioane artistice/recitaluri/spectacole etc.); 

b) La nivel județean: 

- consfătuiri-ateliere de lucru; 

- cercuri metodice; 

- stagii de formare. 

CONSILIUL CONSULTATIV PE DISCIPLINĂ: 

Nr. membri Scopul/ tematica întâlnirii 

7 Constituirea Consiliului Consultativ al disciplinelor artistice 

Analiza RED 

Organizarea Olimpiadelor școlare naționale – etapa pe școală 

Organizarea la Brăila a etapei naționale a Olimpiadei Naționale de 

Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei 

Analiza dosarelor pntru obținerea gradației de merit. 

ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE, EVALUARE DESFĂȘURATĂ DE CADRELE DIDACTICE 

METODISTE 

 

Nr. cadre didactice metodiste Nr. inspecții efectuate în sem. I 

Ed. muzicală: 1 

Ed. muzicală specializată: 3 

Ed. plastică: 1 

Arte vizuale: 2 

Arta actorului: 1 

-inspecții de specialitate pentru obținerea definitivării în învățământ: 4 (din 

6) 

-inspecții speciale (mobilitate): 1  

-inspecții școlare generale: 3 

-inspecții de specialitate pentru obținerea gadului didactic II: 1 

ASPECTE POZITIVE în 

activitatea desfășurată de 

cadrele didactice metodiste 

în sem. I 

ASPECTE NEGATIVE în activitatea desfășurată de cadrele didactice 

metodiste în sem. I 

- Promptitudine în 

rezolvarea sarcinilor; 

- Exigență, rigoare, 

expertiză în 

domeniu; 

- Recomandări în raportul scris cu unele generalizări care permit 

interpretări. 
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MĂSURI pentru îmbunătățirea activității în sem. II 

Acțiuni propuse Responsabilități Termen Mijloace de verificare 

-ședințe de lucru -inspector arte 

-profesorii metodiști 

Februarie 2020  -raport scris la inspecțiile de specialitate 

CERCURILE METODICE 

Cercurile şi comisiile metodice de educație muzicală, educație muzicală specializată, arte vizuale, teatru / 

coregrafie şi-au diversificat ariile de competenţă şi de intervenţie, organizându-şi propriile grupuri de lucru 

pentru elaborarea unor documente specifice, a unor studii de caz, resurse didactice, programe şi proiecte 

educaţionale în sfera disciplinelor artistice, a dotării cu  mijloace şi materiale didactice sau activităților de 

tipul mentoratului (portofolii pentru discipline opţionale, pentru evaluarea formativă a elevilor). 

Problematica cercurilor metodice nu atinge în suficientă măsură problemele sensibile ale disciplinelor 

artistice și nu se concretizează în propuneri ameliorative care să inducă noi comportamente şi competenţe 

profesionale. Un alt punct slab manifestat cu o frecvenţă îngrijorătoare este derularea unor activităţi 

nediferenţiate în raport cu nevoile de formare ale profesorilor cu insuficientă experienţă didactică. Prezenţa 

relativ redusă a cadrelor didactice la activităţile cercurilor metodice şi la sesiunile de comunicări ştiinţifice 

oglindeşte interesul palid al  unor profesori din învăţământul de artă pentru activităţile metodice.  

Sporirea performanţelor profesionale ale personalului didactic prin programe de formare continuă a fost 

unul dintre obiectivele principale ale inspectoratului şcolar. În circumstanţele schimbării paradigmei  

instrucţionale pe toate palierele  învăţământului românesc, formarea continuă a devenit un imperativ 

instituţional şi individual, motivat prin redefinirea conceptului de „educaţie” ca autoperfecţionare pe toată 

durata carierei de profesor. Integrarea în sistemul de formare profesională deschisă a vizat profesionalizarea 

carierei didactice, dezvoltarea performanţelor proprii şi participarea activă, atât la reforma de sistem, cât şi 

la reforma curriculară a disciplinelor artistice. Mai mult, activitatea în condițiile excepționale datorate 

pandemiei cu noul coronavirus a adus noi provocări pentru fiecare cadru didactic, pentru a transmite online 

cunoștințe și competențe cu caracter practic, care necesită comunicare directă profesor – elev. Schimbul de 

experiență între profesori, prin activitățile metodice organizate la nivelul unităților de învățământ, de către 

ISJ sau CCD, atât de necesar, s-a realizat parțial, fără întâlniri directe în semestrul al II-lea. 

 

Nr. cercuri 

metodice 

organizate la 

nivel județean 

Denumirea activităților desfășurate în sem. I în cadrul cercurilor 

metodice 

Nr. estimativ 

de participanți 

la fiecare 

activitate 

metodică 

4 EDUCAŢIE MUZICALĂ  

Activitate demonstrativă: Istoria   românilor   în   cântece - Prof.  

Drăgan Vasilica, Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”- Brăila 

Referat: ”Muzică și interdisciplinaritate”- Prof. Mirică Oana Viorela, 

LPS Brăila; 

 Informare muzicală: Prof. Iancu Valentina, Școala Gimnazială „Fănuș 

Neagu”- Brăila  

EDUCAŢIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ   

Activitate demonstrativă și referat: ”Strategii didactice moderne în 

învățământul vocațional”  - Prof.  Cojocari Galina, Liceul de Arte ”H. 

Darclee” – Brăila 

Informare muzicală: Prof. Popescu Ioan, Liceul de Arte „H. Darclee” - 

Brăila 

ARTE VIZUALE 

Activitate demonstrativă și referat: „Perspectiva în lucrările de artă 

plastică” 

Prof. Ioanid Marilena, prof. Dobre Ana Maria, Liceul de Arte „H. 

Darclee” - Brăila 

Referat: „Èxperimentul în artă” - prof. Iancu Raluca, Liceul de Arte 

„Hariclea Darclee” - Brăila 

Informare artistică: prof. Iancu Raluca, Liceul de Arte „Hariclea 

Darclee” - Brăila 

Moderator: prof. Batîr Cătălin, Liceul de Arte „Hariclea Darclee” - 

Brila 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

8 
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ARTA ACTORULUI – COREGRAFIE 

Activitate demonstrativă: Coregrafie – „Elementele de bază ale 

dansului clasic” - Prof. Dragomir Carmen, Liceul de Arte „H. Darclee” 

- Brăila 

Referat: „Armonia ținutei corporale în dans”-  Prof. Dragomir Carmen, 

Liceul de Arte ”H. Darclee” - Brăila 

Informare artistică: prof. Gheorghiță Dana, Liceul de Arte ”H. Darclee” 

- Brăila 

 

 

 

5 

ASPECTE POZITIVE identificate în 

organizarea şi desfăşurarea activităților 

metodico-științifice derulate  în sem. I 

ASPECTE NEGATIVE identificate  în organizarea şi 

desfăşurarea activităților metodico-științifice derulate  în 

sem. I 

-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 redusă la activități, datorată programului în 

schimburi al cadrelor didactice/ lipsei de interes și 

implicare a unor cadre didactice. 

 

Măsuri pentru îmbunătățirea 

activității în semII. 

Acțiuni propuse 

Responsabilități Termen Mijloace de 

verificare 

-Identificarea și aplicarea strategiilor 

moderne în demersul didactic 

-mijloace atractive (material didactic, 

repertoriu, mijloace media, platforme 

media etc.) utilizate la disciplinele 

artistice pentru eficientizarea 

formării de competențe specifice și 

motivarea elevilor pentru implicarea 

în activități artistice 

- inspectorul de 

specialitate 

- responsabilii cercurilor 

metodice 

Mai 2020 -participarea la 

activități 

 

CONCURSURI/ OLIMPIADE 

Contextul actual generat de pandemia cu noul coronavirus a dus la anularea evenimentelor competiționale, 

începând cu data de 11 martie 2020. Astfel, elevii au participat la etapele pe școală ale olimpiadelor și la 

etapa interjudețeană a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală pentru elevii claselor III – VIII. 

Celelalte etape, interjudețene și naționale, ale olimpiadelor și concursurilor școlare, au fost anulate.   
Rezultatele elevilor din învățământul vocational, obținute până la întreruperea cursurilor (martie 

2020): 

EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ: 

CANTO: 

1. Rezultatele obținute la olimpiadele școlare pentru disciplinele artistice: 

Etapa pe școală 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Disciplina de 

studiu 

Clasa  Profesor 

îndrumător 

Locul/ 

premiul 

obținut 

1. Perianu Dorina Daniela Canto popular a – XII-a Adriana Toma I 

2. Macoveiu Alexandra Canto popular a – XII-a Adriana Toma I 

2. Rezultatele obținute la concursurile de profil 

Concursuri naționale 

Nr. 

crt. 

 Numele și              

prenumele elevului 

Concursul Disciplina 

de studiu 

Clasa  Profesor 

îndrumător 

Premiul 

obținut 

1. Balaban Denisa 

Concursul Național 

de Interpretare 

Vocală “Crai Nou” 

2020 

canto a X-a 
Omocea Elena 

Cerasela 
II 

2. Ciutacu Georgiana 

Concursul Național 

de Interpretare 

Vocală “Crai Nou” 

februarie 2020 – 

Brașov 

canto a IX-a 
Omocea Elena 

Cerasela 
III 
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3. Balaban Denisa 

Concursul Național 

de Interpretare 

Vocală “Emanuel 

Elenescu” – 

noiembrie 2019, 

Piatra Neamț 

canto a X-a 
Omocea Elena 

Cerasela 
III 

4. Ciutacu Georgiana 

Concursul Național 

de Interpretare 

Vocală “Emanuel 

Elenescu” – 

noiembrie 2019, 

Piatra Neamț 

canto a IX-a 
Omocea Elena 

Cerasela 
Mențiune 

5. Balaban Denisa 

Concursul Național 

de Interpretare 

Vocală “Ada 

Ulubeanu” – martie 

2020, București 

canto a X-a 
Omocea Elena 

Cerasela 
I 

6. Gagiu Denisa 

Concursul Național 

de Interpretare 

Vocală “Ada 

Ulubeanu” – martie 

2020, București 

canto a X-a 
Omocea Elena 

Cerasela 
III 

7. Istrate Cristian 

Concursul Național 

de Interpretare 

Vocală “Ada 

Ulubeanu” – martie 

2020, București 

canto a X-a 
Omocea Elena 

Cerasela 
II 

CORZI: 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Concursul Disciplina 

de studiu 

Clasa  Profesor 

îndrumător 

Premiul 

obținut 

1 Tănase David Concursul 

internațional de 

interpretare muzicala 

„Emanuel Elenescu”, 

Piatra Neamț 

-Olimpiada Nationala 

de Interpretare 

Muzicala-etapa locala 

VIOARA IV Păun Florin Mentiune 

 

 

 

 

 

Premiul II 

2 Constantin 

Maria Gabriela 

-Olimpiada Nationala 

de Interpretare 

Muzicala-etapa locala 

VIOARA V Filip Ionel Premiul II 

3 Neculai 

Eduardo 

Concursul 

interjudețean de 

chitară „Little 

strings”, Buzău 

-Olimpiada Nationala 

de Interpretare 

Muzicala-etapa 

zonala-Constanta 

CHITARĂ VI Gurgu Alexandra Premiul III                 

 

 

Mentiune 

(Premiul I-

etapa locala) 

4 Marcovici 

Robert 

Concursul 

interjudețean de 

chitară „Little 

strings”, Buzău 

-Olimpiada Nationala 

de Interpretare 

Muzicala-etapa 

zonala-Constanta 

CHITARĂ VIII Gurgu Alexandra Premiul II 

 

 

Premiul III 

(Premiul I-

etapa locala) 
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5 Gheorghe 

Denisa 

Concursul 

interjudețean de 

chitară „Little 

strings”, Buzău 

-Olimpiada Nationala 

de Interpretare 

Muzicala-etapa 

zonala-Constanta  

-Concursul National 

de Arte „Margareta 

Sterian”, Buzau 

CHITARĂ VIII Șerban Marius Premiul I 

 

 

Premiul II 

(Premiul I- 

etapa locală) 

 

Mentiune 

6 Ivanov Andrei -GuitarUnited 

festival, Sarajevo  

-Concursul 

international Eduard 

Pamfil, Bucuresti 

-Festivalul 

„Montenegro 

International Guitar 

Festival-Podgorita 

2020 

-Olimpiada Națională 

de Interpretare 

Muzicala-etapa locală 

CHITARĂ XI Șerban Marius Premiul II 

 

 

Premiul II 

 

 

Premiul I 

 

 

Premiul I 

7 Holban George 

Valentin 

-Olimpiada Nationala 

de Interpretare 

Muzicala-etapa locala 

CHITARĂ XII Gurgu Alexandra Premiul II 

8 Tudor Bogdan 

Sebastian 

-Olimpiada Nationala 

de Interpretare 

Muzicala-etapa 

zonala-Constanta  

VIOLĂ VIII Popescu Ioan Premiul I 

(Premiul I -

etapa locală) 

PIAN: 

1.       Rezultatele obținute la olimpiadele școlare pentru disciplinele artistice: 

Etapa pe școală 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Disciplina de 

studiu 

Clasa  Profesor 

îndrumător 

Locul/ premiul 

obținut 

1. Buescu Anastasia pian a III-a Cojocari G. I 

2. Fratoştiţeanu Ivona pian a III-a Ciucă R. I 

3. Damian Dragos-Stefan pian a V-a Petrescu M. I 

4. Iujă Mary Elen pian a V-a Gheţ L. II 

5. Leu Sara pian a VI-a Petrescu M. I 

6. Badascu Maria pian a VII-a Petrescu M. I 

7. Bordea Sofia pian a X-a Ciuca R. II 

8. Paun Sarah pian a XI-a Bogatu M. I 

Etapa zonală – Constanța, martie 2020 

 

Concursuri naționale 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Concursul Disciplina 

de studiu 

Clasa  Profesor 

îndrumător 

Premiul 

obținut 

1. Pricop Aron “Magic Piano” 

Bucuresti,1-2 

pian a III-a Ciuca R. II 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Disciplina de 

studiu 

Clasa  Profesor 

îndrumător 

Locul/ premiul 

obținut 

1. Buescu Anastasia pian a III-a Cojocari G. I 

2. Fratostiteanu Ivona pian a III-a Ciuca R. II 

3. Damian Dragos-Stefan pian a V-a Petrescu M. mentiune 

4. Leu Sara pian a VI-a Petrescu M. II 

5. Badascu Maria pian a VII-a Petrescu M. III 
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februarie 2020  

2. Pricop Aron “Lirika” 

Bucuresti, 16-17 

noiembrie 2019 

pian a III-a Ciuca R. I 

3. Pricop Aron The Sound of 

Music Oradea 

International On-

line Muzic 

Competition 

pian a III-a Ciuca R. I 

4. Bordea Sofia The Sound of 

Music Oradea 

International On-

line Muzic 

Competition 

pian A XI-a Ciuca R. Marele 

premiu 

5. Leu Sara Concurs 

internati-onal 

“Dan Cum-

pata”14-15 

decem-brie 2019 

pian a VI-a Petrescu M. II 

6. Badascu Maria Concurs 

internati-onal 

“Dan Cum-

pata”14-15 

decem-brie 2019 

pian a VII-a Petrescu M. II 

7. Prister V., Vasiles-cu 

G. 

Concurs 

internati-onal 

“Dan Cum-

pata”14-15 

decem-brie 2019 

Muzica de 

camera 

a X - XI-

a 

Petrescu M. I 

8. Buescu Anastasia “Margareta 

Sterian” martie, 

Buzau 

pian a  III-a Cojocari G. III 

 

SUFLĂTORI – PERCUȚIE: 

Concursuri școlare 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Concursul Disciplina de 

studiu 

Clasa  Profesor 

îndrumător 

Premiul 

obținut 

1 ALBU ATIF 

NECHITA 

-Concursul 

internațional de 

interpretare 

muzicală 

„Margareta 

Sterian”-Buzău 

-Olimpiada  

Națională de 

Interpretare 

instrumentala-

Constanța 

CLARINET VI GOGU 

PETREA 

Premiul I 

 

 

 

Premiul II 

2 MIZILEANU 

BOGDAN 

Concursul 

internațional de 

interpretare  

instrumentală 

“Margareta 

Sterian”-  Buzău 

-Olimpiada 

Naționala de 

Interpretare 

Muzicală-etapa 

CLARINET VI GOGU 

PETREA 

Premiul II                

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiul III 
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zonală-Constanța 

3 TANDICA MARCEL Concursul 

internațional de 

interpretare 

instrumentală, 

„Margareta 

Sterian”-Buzău 

-Olimpiada 

Naționala de 

Interpretare 

Muzicală-etapa 

zonală-Constanța 

CLARINET VIII GOGU 

PETREA 

Premiul II 

 

 

 

 

 

 

 

Premiul II 

4 VASILE VICTOR -Olimpiada 

Națională de 

Interpretare 

Muzicală-etapa 

zonală-Constanța 

TROMPETA VII TIGANUSI 

VICTOR 

 

Mentiune 

6 STOIAN DANIEL -Olimpiada 

Naționala de 

Interpretare 

Muzicală-etapa 

locală 

CORN XI TIGANUSI 

VICTOR 

Premiul I 

 

 

 

 

STUDII TEORETICE: 

Concursuri școlare 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Concursul Disciplina 

de studiu 

Clasa  Profesor 

îndrumător 

Premiul 

obținut 

1 BACIU ANDA 

STEFANIA 

-Concursul   de 

interpretare 

muzicala 

“Margareta 

Sterian”-Buzau 

TEORIE/ 

SOLFEGIU 

VIII COJOCARU 

IOSIF 

Premiul I 

2 DONOSE ANDREI 

HARALAMBIE 

-Concursul de 

Teoria Muzicii 

“Tudor Ciortea”-

Brasov 

 Concursul  de 

interpretare 

muzicala 

“Margareta 

Sterian”-  Buzău 

TEORIE/ 

SOLFEGIU 

I STAN 

MARINELA 

Premiul I               

 

 

 

 

 

Mentiune 

3 LEBADA IOANA 

TEODORA 

-Concursul de 

Teoria Muzicii 

„Tudor Ciortea”-

Brasov  

Concursul de 

interpretare 

muzicala 

„Margareta 

Sterian”-Buzău 

TEORIE/ 

SOLFEGIU 

II STAN 

MARINELA 

Premiul I 

 

 

 

 

 

 

Premiul I 

4 BUESCU 

ANASTASIA 

-Concursul de 

Teoria 

Muzicii„Tudor 

Ciortea! -Brasov 

TEORIE/ 

SOLFEGIU 

III STAN 

MARINELA 

Premiul III 

 

 

 

5 FRATOSTITEANU 

IVONA 

-Concursul de 

Teoria Muzicii 

„Tudor Ciortea”-

Brasov 

TEORIE/ 

SOLFEGII 

III STAN 

MARINELA 

Premiul II 

 

 

 



 
           INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEA BRĂILA               

 

224 

 

6 MANZU DENISA 

GABRIELA 

-Concursul de 

Teoria Muzicii 

„Tudor Ciortea” 

-Concursul de 

interpretare 

muzicala 

„Margareta 

Sterian”-Buzau 

TEORIE/ 

SOLFEGII 

IV STAN 

MARINELA 

Premiul I 

 

 

 

 

 

Premiul I 

 

7 

BARBUTA MARIO Concursul de 

interpretare 

muzicala 

„Margareta 

Sterian„-Buzau 

  

I 

STAN 

MARINELA 

 

Premiul III 

ARTE VIZUALE – ARHITECTURĂ – ISTORIA  ARTEI 

etapa pe școală - Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei 

Nr 

crt. 

Nume/ Prenume 

Elev/a 

Media Secția Premiul 

 

1. Mocanu Bianca Maria 9.50(nouă50%) Pictură I 

2. Dumitriu Maria Alexandra 9.50(nouă50%) Grafică I 

3. Toma Diana Alexandra 9.50(nouă50%) Design Vestimentar I 

4. Bibicu Sorina Alexandra 9 (nouă) Monumentală I 

5. Cîrlan Iulia 9.50(nouă50%) Grafică I 

6. Eavaz Ionuț 9.50(nouă50%) Sculptură I 

7. Stan Andreea 9(nouă) Arhitectura I 

8. Iosif Karla 8(opt) Arhitectura peisagera I 

9. Antohe Denisa 7.50(sapte50%) Design I 

10. Dascalu Ana Maria 9(noua) Arhitectura I 

11. Luchian Valentin 7.50(sapte50%) Arhitectura peisageră I 

12. Bajenica Sebastian 8(opt) Design I 

 
Rezultatele obținute la concursurile de profil 

Concursuri naționale 

CONCURSUL NAȚIONAL DE GRAFICĂ  „GHEORGHE NAUM”, EDIȚIA a XXV –a,  2019 – 2020 

 

Numele si 

prenumele elevului 

Disciplina de studiu Clasa Profesor 

indrumator 

Premiul obtinut 

Luntraru Mădălina Ceramica X B Lucian Constantin I 

Ioniță Laura Ceramica XB Lucian Constantin I 

Andronoiu Maria Ceramica X B Lucian Constantin I 

Constantin 

Sebastian 

Ceramica X B Lucian Constantin I 

Crețu Andreea 

Paula 

Ceramica X B Lucian Constantin I 

Eavaz Ionuț Ceramica XII B Cătălin Batîr II 

Purice Cristina Grafica IX B Dobre Ana Maria II 

Crețu Paula 

Andreea 

Grafica X B Dobre Ana Maria Mențiune I 

Zeca Mădălina Grafica IX C Grigore Ioana Mențiune II 

Osip Andreea 

Bianca 

Grafica X B  Dobre Ana Maria Mențiune II 

Antohi Ștefania 

Elena 

Pictură X  Cârstiuc Sorinel ”Gh. Naum” 

Sinc Alessandra Pictură IX  Ioanid Marilena II 

Satnoianu Maria Pictură X  Iancu Raluca Mențiune II 

Crăciun Cătălina 

Ionela 

Fotografie XII B  Iancu Raluca Mențiune III 

Cucu Ana Maria Fotografie XI C Camelia Oprea II 
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Enache Denisa Fotografie IX B Ioanid Marilena II 

Toma Diana  Fotografie XI B  Grigore Ioana Mențiune II 

Russu Anastasiia  Arhitectură/Design XI C Gurgu Alexandru III 

Sinc Alessandra  Arhitectură/Design IX C Ioanid Marilena Mențiune I 

Popa Alin  Ceramica X B Lucian Constantin Mențiune III 

 
CONCURSUL NATIONAL DE PICTURA „ALEXANDRU CIUCURENCU” 

Nr. 

crt 

Nume/Prenume elev/a Clasa  Profesor   Premiu/Mentiune 

1. Veisel Yasmina Maria  a VIIIa B DOBRE ANA MARIA Mentiune/Pictura 

 

Nr. 

crt 

Nume/Prenume elev/a Concursul Profesor Premiu/Mentiune 

1. Damian Mihaela Concursul „Al. Ciucurencu” 

Tulcea  

Marilena 

Ioanid 

II pictura 

2. Enache Denisa Concursul „Fantasticul din Mine” Marilena 

Ioanid 

II pictura 

3. Damian Mihaela Concursul „Fantasticul din Mine” Marilena 

Ioanid 

II pictura 

4. Popazu Valentina  Concursul „Fantasticul din Mine” 

IX C 

Grigore Ioana PREMIUL III design 

 

CONCURSUL NATIONAL DE CALIGRAFIE SEPTEMBRIE- OCTOMBRIE 2019 

EDITIA III 

 

Nr. 

crt 

Nume/Prenume elev/a Clasa Profesor Premiu/Mentiune 

1. TOMA DIANA  XI B Grigore Ioana PREMIUL II  

 

CONCURSUL INTERNATIONAL “CALATORIE PRIN TOAMNA IN 91 DE ZILE”, SEPTEMBRIE- 

OCTOMBRIE 2019 

 

Nr. 

crt 

Nume/Prenume elev/a Clasa Profesor Premiu/Mentiune 

1. TOMA DIANA  XI B Grigore Ioana PREMIUL I  

Creatie Plastica 

2. COTET LAURA XI B Grigore Ioana PREMIUL I 

Creatie Plastica 

ARTA ACTORULUI 

Rezultatele obținute la olimpiadele școlare pentru disciplinele artistice: 

Etapa pe școală 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Disciplina de 

studiu 

Clasa  Profesor 

îndrumător 

Locul/ premiul 

obținut 

1 Dutu Maria Arta Actorului 10 D Zane Jarcu I 

2 Cristea Andreea Claudia Arta Actorului 11 D Zane Jarcu I 

3 Chila Robert Arta Actorului 11 D Gheorghe 

Antonescu 

I 

4 Craciun Denisa Andreea Arta Actorului 12 D Gheorghe 

Antonescu 

I 

5 Mocanu Mihai Arta Actorului 12 D Zane Jarcu I 

6 Grigoras Tiberiu Arta Actorului 10 D Zane Jarcu I 

Concursuri naționale 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Concursul Disciplina de 

studiu 

Clasa  Profesor 

îndrumător 

Premiul 

obținut 

1 Grigoras 

Tiberiu 

Concursul 

Național 

Arta Actorului 10 D Zane Jarcu II 
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„Ștefan 

Mihăilescu” 

Brăila 

2 Trupa de 

Teatru 

Concursul 

Național 

„Ștefan 

Mihăilescu” 

Brăila 

Arta Actorului LICEUL 

DE ARTE 

HARICLEA 

DARCLEE 

Gheorghe   

Antonescu 

I 

3 Craciun 

Denisa 

Andreea 

Concursul 

Național 

„Ștefan 

Mihăilescu” 

Brăila 

Arta Actorului 12 D Gheorghe 

Antonescu 

I 

BOGDAN 

ULMU - 

Interpretare 

4 Vieru Elena Concursul 

Național 

„Margareta 

Sterian” 

Arta Actorului 9 D Zane Jarcu M 

1 Panchici 

Larisa 

Gabriela 

Concursul 

National 

„Margareta 

Sterian” 

Arta Actorului 11 D Gheorghe 

Antonescu 

III 

1 Gaiu 

Gabriela 

Concursul 

Național 

„Margareta 

Sterian” 

Arta Actorului 10 D Gheorghe 

Antonescu 

II 

1 Craciun 

Denisa 

Andreea 

Concursul 

Național 

„Margareta 

Sterian” 

Arta Actorului 10 D Gheorghe 

Antonescu 

III 

COREGRAFIE: 

Rezultatele obținute la olimpiadele școlare pentru disciplinele artistice: 

Etapa pe școală 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Disciplina de 

studiu 

Clasa  Profesor 

îndrumător 

Locul/ premiul 

obținut 

1. Neacșu Rareș Andrei Dans clasic A VII-a Rotărescu Raluca I 

Concursuri școlare 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Concursul Disciplina 

de studiu 

Clasa  Profesor 

îndrumător 

Premiul 

obținut 

1. Ansamblu ”Rapsodii de 

toamnă”-  

noiembrie 2019, 

Brăila 

Dans clasic A IV-a Rotărescu 

Raluca 

I 

 

 

DISCIPLINA EDUCAŢIE FIZICĂ 

 

OBIECTIVE 

 Atingerea unei stări optime de sănătate, călirea organismului, formarea deprinderilor de practicare 

independentă a exerciţiilor fizice şi promovarea valenţelor educative ale lecţiilor. 

 Implicarea tot mai consecventă a profesorilor de educaţie fizică în rezolvarea problemelor specifice 

disciplinei. 

 Informarea întregului personal didactic de specialitate cu informaţiile actuale şi elementele de noutate din 

sistemul de învăţământ preuniversitar. 

 Utilizarea în cadrul lecţiilor a unor strategii didactice în concordanţă cu nivelul pregătirii motrice al 

elevilor, cu baza materială a şcolii şi cerinţele programelor şcolare. 
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 Creşterea responsabilităţii profesorilor pentru buna pregătire a elevilor la clasă  şi participării la 

competiţiile sportive. 

 Coordonarea organizării şi desfăşurării tuturor competiţiilor şcolare de masă şi de performanţă la nivelul 

judeţului Brăila. 

 Preocupare pentru formarea continuă a cadrelor didactice. 

 Organizarea unor activităţi în colaborare cu terţi, persoane fizice sau juridice, cu mass-media, menite să 

promoveze obiectivele domeniului educaţiei fizice şi sportului şcolar. 

 Monitorizarea desfăşurării examenelor naţionale, a probelor practice de la admiterea în liceele cu 

învăţământ sportiv integrat. 

 Informarea întregului personal didactic de specialitate cu informaţiile actuale şi elementele de noutate din 

Legea Educaţiei Naţionale 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

RAPORT PRIVIND NUMĂRUL NORMELOR ŞI CADRELOR DIDACTICE 

EXISTENTE LA NIVELUL JUDEŢULUI ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

Numărul normelor didactice de 

EFS la nivelul judeţului 

Numărul cadrelor 

didactice titulare 

Numărul cadrelor 

didactice suplinitoare 

Numărul antrenorilor 

(valabil pentru CSS) 

Învăţământ de masă 154 132 44  

CSS-uri  4,11    

Şcoli şi licee sportive 36,55 26 7  

Palate şi cluburi ale 

elevilor 

2,5 1 2  

TOTAL 197,16 159 53  

ACTIVITĂŢI METODICE 

1.Consfătuirea judeţeană a profesorilor de educaţie fizică şi sport 

   Data : 6 septembrie 2019 

     Ordinea de zi: 

1. Raportul inspectorului de specialitate privind activitatea desfăşurată în anul şcolar 2018 - 2019: 

- încadrarea cu personal didactic; 

- concluzii în urma inspecţiei şcolare de specialitate; 

- rezultatele la examenele naţionale; 

- acordarea gradaţiilor de merit; 

- bilanţul activităţiii metodico- ştiinţifice la nivelul disciplinei. 

2. Prezentarea planului managerial pentru anul şcolar 2019 - 2020. 

3. Reglementarea organizării şi desfăşurării etapelor judeţene, zonale şi finale din cadrul, O.N.S.Ş. şi C.N.S. 

(LPS şi CSS) pentru anul competiţional 2019 - 2020. 

4. Informarea cu privire la modalitatea de constituire a Consiliului Consultativ şi selecţia metodistilor. 

 5. Alegeri. 

          -alegerea responsabililor de competiţii 

          -alegerea responsabililor de cercuri pedagogice   

6. Discuţii 

2. Formarea continuă prin acţiuni metodice desfăşurate în şcoli şi cercuri pedagogice 

 O componentă importantă a formării continue a reprezentat-o activitatea de la nivelul unităţii de învăţământ, 

concretizată prin acţiuni organizate la nivelul catedrei de educaţie fizică şi sport. 

O altă formă de perfecţionare au reprezentat-o activităţile din cadrul cercurilor pedagogice, coordonate de 

către inspectorul de specialitate, a căror planificare şi evidenţă se face prin elaborarea de către CCD a 

programului de activitate. De remarcat interesul manifestat de unele cadre didactice de a participa cu lucrări 

cu caracter ştiinţifico-metodic şi practic-aplicativ de reală valoare formativ-instructivă prin nivelul de tratare 

şi modul de prezentare a temei.  

Puncte slabe: 

- Implicarea scăzută a unor cadre didactice cu privire la dezbaterile purtate în urma activităţilor 

desfăşurate 

- Valorificarea  scăzută a competentelor cadrelor didactice care au urmat cursuri de formar 

Puncte tari: 

-   temele dezbătute în cadrul cercurilor pedagogice sunt de mare actualitate, având caracter practic aplicativ. 

-   cercurile pedagogice şi activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice din şcoli constituie cea mai 

bună metodă prin care cadrele didactice pot face schimb de experienţă. 

Semestrul I 

Anul şcolar 2019-2020 
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CERCUL NR.1 GIMNAZIU 

1. Activitate demonstrativă: Educaţia fizică în ritm de zumba. 

Referat: Exersarea actelor motrice pe fond muzical la ciclul primar. 

2. Data: 7 decembrie 2019 

3. Ora: 10 
00 

. 

4. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” 

5. Cine susţine activitatea: prof. gradul I Petri Mihaela - Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”             

Referat: prof. gradul I Petri Mihaela - Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” 

Coordonatori: prof. grad I Babeş Marian Gabriel, inspector de specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I 

Vrînceanu Mariana - Şcoala Gimnazială ”M. Eminescu”, responsabil cerc. 

6.  Forma de desfăşurare : Activitate demonstrativă şi dezbatere.  

7. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din  următoarele şcoli gimnaziale: „VLAICU VODĂ”, 

„FĂNUŞ NEAGU”, „NIKOS KAZANTZAKIS”,  „ION CREANGĂ”, „ANTON PANN”, „MIHAI 

EMINESCU”, „AUREL VLAICU”, „VASILE ALECSANDRI”, „MIHAIL SADOVEANU”, „MIHAI 

VITEAZUL”, „SF.ANDREI”, Bărăganul, Berteştii de Jos, Chiscani, Gropeni, Gemenele, „EMIL 

DRĂGAN” Gradiştea, Lanurile, Stăncuţa, Tichileşti, ” PETRE CARP” Tufeşti, Ulmu, Unirea, Victoria, 

”AL. VECHIU” Zăvoaia, Viziru, Colegiul Național „NICOLAE BĂLCESCU”, Colegiul Național. 

"GH.M.MURGOCI ", Colegiul Național "ANA ASLAN ", Liceul Teoretic "N. IORGA", Liceul Teoretic 

"P.CERNA", Liceul Pedagogic "D. P. PERPESSICIUS", Liceul Tehnologic  "A.SALIGNY", Liceul 

Tehnologic  Însurăţei, Şcoala Gimnazială Specială Tichilesti. 

Semestrul I 

Anul şcolar 2019-2020 

CERCUL NR.2 GIMNAZIU 

1.Activitate demonstrativă: Aerobic – disciplină alternativă a lecţiei de educaţie fizică. 

Referat: Sportul aerobic – cea mai tânără ramură competiţională a gimnasticii. 

2. Data: 23 noiembrie 2019. 

3. Ora: 10 
00 

. 

4. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Nedelcu Chercea ”. 

5. Cine susţine activitatea: prof. grad II Stan Daniela - Şcoala Gimnazială „Nedelcu Chercea”, prof. grad I 

Şerban Daniela - Şcoala Gimnazială „Nedelcu Chercea ” 

Referat: prof. debutant Tătaru Cornel - Şcoala Gimnazială „Nedelcu Chercea ” 

Coordonatori: prof. grad I Babeş Marian Gabriel, inspector de specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Albuşoiu 

Adriana, Şcoala Gimnazială ”Al.I.Cuza”, responsabil cerc.                       

6.  Forma de desfăşurare : Activitatea demonstrativă şi dezbatere. 

7. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din  următoarele şcoli gimnaziale: „AL. I. CUZA”, “ION 

BĂNCILĂ” „I.L.CARAGIALE", “NEDELCU CHERCEA”, „ECATERINA TEODOROIU”, „MIHU 

DRAGOMIR”, „MIHAIL KOGĂLNICEANU”, „GEORGE COŞBUC”, „ALEXANDR SERGHEEVICI 

PUŞKIN", “RADU TUDORAN” “DIMITRIE CANTEMIR”, Bordei Verde, Cazasu, Ciocile,  Cireşu, 

Dudeşti, Frecăţei, ”TOMA TÂMPEANU”, Galbenu,  Însurăţei, Mircea Vodă, Măraşu, Movila Miresii, 

Plopu, Racoviţa, Râmnicelu, Romanu, Roşiori, Salcia Tudor,  Scorţaru Nou, Siliştea, Surdila Găiseanca, 

Surdila Greci, Traian, Tudor Vladimirescu, Vădeni,Vişani, Şuţeşti, Jirlău, L.P.S. (profesorii care  nu predau  

pregătire sportivă practică), Liceul de Arte "HARICLEA DARCLEE", Liceul Teoretic ”GEORGE 

VÂLSAN” Făurei, Liceul Teoretic ”CONSTANTIN ANGELESCU” Ianca, Liceul Tehnologic ”N. 

ONCESCU” Ianca, Liceul Tehnologic "M.BASARAB" Măxineni, CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCATIE 

INCLUZIVĂ. 

Semestrul I 

Anul şcolar 2019-2020 

CERCUL LICEELOR  

1. Activitate demonstrativă: Metode şi mijloace de consolidare a aruncărilor la poartă din săritură în jocul 

de handbal   

Referat:. Metode şi mijloace de consolidare a aruncărilor la poartă din săritură în jocul de handbal   

2. Data: 15 noiembrie 2019. 

3. Ora: 15
00 

. 

4. Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional “N. Bălcescu” 

 5. Cine susţine activitatea: prof. grad. II Chiş Irina - Colegiul Naţional “N. Bălcescu” 

 Referat: prof. grad. I Dewald Doru Marian - Colegiul Naţional “N. Bălcescu” 

Coordonatori: prof. grad I Babeş Marian Gabriel, inspector de specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Bujor 

Nicoleta, Liceul Teoretic ”Panait Cerna”, responsabil cerc pedagogic                                   

6.  Forma de desfăşurare : Activitate demontrativă şi dezbatere. 
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7. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din toate liceele şi colegiile din judeţ. 

 

Semestrul  I  

Anul şcolar 2019-2020 

Cerc L. P. S. 

1. Activitate demonstrativă: Dezvoltarea rezistenţei specifice în proba de 400 m plat. 

 Referat:  Dezvoltarea rezistenţei în probele de alergări pe distanţele de 100 – 800 m. 

2. Data: 22 noiembrie 2019. 

3. Ora: 15 
00 

. 

4. Locul de desfăşurare: L.P.S. Brăila  

 5. Cine susţine activitatea:   prof. grad. I Anton Anilena - L.P.S. Brăila 

 Referat: prof. grad. definitiv Ilie Florinel Romică - L.P.S. Brăila 

Coordonatori: prof.  grad I  Babeş Marian Gabriel,  inspector  de specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Roată 

Nicu,  L .P .S.  Brăila 

6.  Forma de desfăşurare : Activitate demontrativă şi dezbatere. 

7. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din L.P.S. Brăila. 

ACTIVITĂȚILE METODICE DE PE SEMESTRUL AL II-LEA NU S-AU PUTUT DESFĂȘURA  

DIN CAUZA PANDEMIEI DE CORONAVIRUS 

 ACTIVITĂȚILE PROPUSE AU FOST URMĂTOARELE: 

Semestrul al II - lea 

Anul şcolar 2019-2020 

CERCUL NR.1 GIMNAZIU 

1. Activitate demonstrativă: Educaţia fizică în ritm de zumba. 

 Referat: Exersarea actelor motrice pe fond muzical la ciclul primar. 

 2. Data: 28 martie 2020 

 3. Ora: 10 
00 

. 

 4. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” 

 5. Cine susţine activitatea: prof. gradul I Petri Mihaela - Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”             

Referat: prof. gradul I Petri Mihaela - Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” 

Coordonatori: prof. grad I Babeş Marian Gabriel, inspector de specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I 

Vrînceanu Mariana - Şcoala Gimnazială ”M. Eminescu”, responsabil cerc. 

6.  Forma de desfăşurare : Activitate demonstrativă şi dezbatere.  

7. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din  următoarele şcoli gimnaziale: „VLAICU VODĂ”, 

„FĂNUŞ NEAGU”, „NIKOS KAZANTZAKIS”,  „ION CREANGĂ”, „ANTON PANN”, „MIHAI 

EMINESCU”, „AUREL VLAICU”, „VASILE ALECSANDRI”, „MIHAIL SADOVEANU”, „MIHAI 

VITEAZUL”, „SF.ANDREI”, Bărăganul, Berteştii de Jos, Chiscani, Gropeni, Gemenele, „EMIL 

DRĂGAN” Gradiştea, Lanurile, Stăncuţa, Tichileşti, ” PETRE CARP” Tufeşti, Ulmu, Unirea, Victoria, 

”AL. VECHIU” Zăvoaia, Viziru, Colegiul Național „NICOLAE BĂLCESCU”, Colegiul Național. 

"GH.M.MURGOCI ", Colegiul Național "ANA ASLAN ", Liceul Teoretic "N. IORGA", Liceul Teoretic 

"P.CERNA", Liceul Pedagogic "D. P. PERPESSICIUS", Liceul Tehnologic  "A.SALIGNY", Liceul 

Tehnologic  Însurăţei, Şcoala Gimnazială Specială Tichilesti. 

Semestrul al II – lea  

Anul şcolar 2019-2020 

CERCUL NR.2 GIMNAZIU 

1.Activitate demonstrativă: Activităţi de loisir. 

  Referat: Activităţi de loisir. 

2. Data: 23 mai 2020 

3. Ora: 10 
00 

. 

4. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Râmnicelu 

 5. Cine susţine activitatea: prof. grad definitiv Marchidanu Marius Cristian - Şcoala Gimnazială Râmnicelu 

prof. grad I Mocanu Dragoş Ionuţ - Şcoala Gimnazială Râmnicelu 

Referat: prof. grad definitiv Marchidanu Marius Cristian - Şcoala Gimnazială Râmnicelu 

prof. grad I Mocanu Dragoş Ionuţ - Şcoala Gimnazială Râmnicelu 

Coordonatori: prof. grad I Babeş Marian Gabriel, inspector de specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Albuşoiu 

Adriana, Şcoala Gimnazială ”Al.I.Cuza”, responsabil cerc.           

6.  Forma de desfăşurare : Activitatea demonstrativă şi dezbatere. 

7. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din  următoarele şcoli gimnaziale: AL. I. CUZA”, “ION 

BĂNCILĂ” „I.L.CARAGIALE", “NEDELCU CHERCEA”, „ECATERINA TEODOROIU”, „MIHU 

DRAGOMIR”, „MIHAIL KOGĂLNICEANU”, „GEORGE COŞBUC”, „ALEXANDR SERGHEEVICI 
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PUŞKIN", “RADU TUDORAN” “DIMITRIE CANTEMIR”, Bordei Verde, Cazasu, Ciocile,  Cireşu, 

Dudeşti, Frecăţei, ”TOMA TÂMPEANU”, Galbenu,  Însurăţei, Mircea Vodă, Măraşu, Movila Miresii, 

Plopu, Racoviţa, Râmnicelu, Romanu, Roşiori, Salcia Tudor,  Scorţaru Nou, Siliştea, Surdila Găiseanca, 

Surdila Greci, Traian, Tudor Vladimirescu, Vădeni,Vişani, Şuţeşti, Jirlău, L.P.S. (profesorii care  nu predau  

pregătire sportivă practică), Liceul de Arte "HARICLEA DARCLEE", Liceul Teoretic ”GEORGE 

VÂLSAN” Făurei, Liceul Teoretic ”CONSTANTIN ANGELESCU” Ianca, Liceul Tehnologic ”N. 

ONCESCU” Ianca, Liceul Tehnologic "M.BASARAB" Măxineni, CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCATIE 

INCLUZIVĂ 

Semestrul al II - lea  

Anul şcolar 2019-2020 

CERCUL LICEELOR  

1. Activitate demonstrativă: Metode şi mijloace moderne de dezvoltare fizică generală 

Referat: Metode şi mijloace moderne de dezvoltare fizică generală. 

2. Data: 22 mai 2020. 

3. Ora: 15
00 

. 

4. Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic “Nicolae Titulescu”Insurăţei 

5. Cine susţine activitatea: prof. grad. definitiv Miclăuş Ciprian - Liceul Tehnologic “Nicolae 

Titulescu”Insurăţei 

Referat: prof. grad. definitiv Miclăuş Ciprian - Liceul Tehnologic “Nicolae Titulescu”Insurăţei 

Coordonatori: prof. grad I Babeş Marian Gabriel, inspector de specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Bujor 

Nicoleta, Liceul Teoretic ”Panait Cerna”, responsabil cerc pedagogic                  

6.  Forma de desfăşurare : Activitate demontrativă şi dezbatere. 

7. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din toate liceele şi colegiile din judeţ 

Semestrul  al II - lea  

Anul şcolar 2019-2020 

Cerc L. P. S. 

1. Activitate demonstrativă: Învăţarea loviturii de atac la începători în jocul de volei. 

Referat: Analiza tehnicii şi metodica învăţării loviturii de atac la începători în jocul de  

volei. 

2. Data: 27 martie 2020 

3. Ora: 15 
00 

. 

4. Locul de desfăşurare: L.P.S. Brăila  

5. Cine susţine activitatea:   prof. grad. I Munteanu Cornel – L.P.S. Brăila 

 Referat: prof. grad. I Munteanu Cornel – L.P.S. Brăila 

 Coordonatori: prof.  grad I  Babeş Marian Gabriel, inspector  de                   

 specialitate I.S.J. Brăila, prof. grad I Roată Nicu, L .P .S.  Brăila                                                                                                                

6.  Forma de desfăşurare : Activitate demontrativă şi dezbatere. 

7. Participă: Profesorii calificaţi şi necalificaţi din L.P.S. Brăila. 

La consfătuirea județeană se va stabili dacă în primul semestru al anului școlar 2020-2021, se vor relua sau 

nu, temele din semestrul al II-lea al anului școlar 2019 - 2020. 

3   Formarea continuă prin acţiuni desfăşurate în colaborare cu CCD În anul şcolar 2019-2020, Casa 

Corpului Didactic Brăila, ca organizator de formare la nivelul judeţului, a avut în vedere ca obiective 

centrale: asigurarea cerinţelor de formare din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii a personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar brăilean. 

Pe tot parcursul anului şcolar, Casa Corpului Didactic Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, au 

corelat pachetul de obiective care l-au avut în vedere aşa încât cadrele didactice să beneficieze de o cât mai 

bună perfecţionare / formare. 

4.    CONSILIUL CONSULTATIV AL DISCIPLINEI 

Consiliul Consultativ al disciplinei a fost stabilit la începutul anului şcolar 2019 - 2020, pe bază de concurs 

de dosare in cadrul şi a fost format din 13 membri (7 - liceu, 3 – gimnaziu urban, 3 – gimnaziu rural). 

Consiliul Consultativ - educaţie fizică şi sport 

Anul şcolar 2019-2020 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Unitatea de învăţământ Grad 

didactic 

1. Rusu Valeriu Şcoala Gimmnazială “I.L.Caragiale” I 

2. Roată Nicu Liceul cu Program Sportiv I 

3. Anton Anilena Liceul cu Program Sportiv I 

4. Bujor Nicoleta Liceul Teoretic “Panait Cerna” I 
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5. Albuşoiu Adriana Şcoala Gimnazială “AL.I. Cuza” I 

6. Baldovin Nicuşor Liceul Pedagogic “D.P. Perpessicius" I 

7. Şerban Victor Şcoala Gimnazială “I.L.Caragiale” I 

8. Grigore Bogdan Liceul “D.P.Perpessicius” I 

9. Cimpoae Florentin Col. Naţ. “Gh. M. Murgoci" I 

10. Micu Ionuţ Scoala Gimnazială “Tichileşti” I 

11. Mocanu Dragoş Scoala Gimnazială “Râmnicelu” I 

12. Anghel Mihai Şcoala Gimnazială Chiscani I 

13. Badea Valentin  Liceul “D.P.Perpessicius” I 

5.    PROFESORII METODIŞTI AI DISCIPLINEI: 

Profesorii metodişti ai disciplinei au fost selectaţi la începutul anului şcolar pe baza dosarelor depuse, după 

cum urmează:  

Nr.  

Crt. 
Numele şi prenumele Specialitatea Unitatea şcolară 

Rezultatul 

evaluării 

1.  Radu Cătălin Educaţie fizică şi sport 
Liceul Teoretic „Nicolae 

Iorga” 
Validat 

2.  Dewald Doru Educaţie fizică şi sport 
Colegiul Național „Nicolae 

Bălcescu” 
Validat 

3.  Vrînceanu Mariana Educaţie fizică şi sport 
Şcoala Gimnazială “Mihai 

Eminescu” 
Validat 

4.  Roată Nicu Educaţie fizică şi sport L.P.S. Brăila  Validat 

5.  Albuşoiu Adriana Educaţie fizică şi sport Şcoala “Al.I. Cuza” Validat 

6.  Baldovin Nicuşor Educaţie fizică şi sport 
Colegiul Tehnic „Ed. 

Nicolau” 
Validat 

7.  Badea Valentin Educaţie fizică şi sport 
Liceul Pedagogic “D. P. 

Perpessicius” 
Validat 

8.  Bujor Nicoleta  Educaţie fizică şi sport 
Liceul Teoretic “Panait 

Cerna” 
Validat 

9.  Şerban Victor Educaţie fizică şi sport Şcoala “I. L. Caragile” Validat 

 

  INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

NR. 

CRT. 

TIPUL CONTROLULUI PERIOADA 

EFECTUĂRII 

UNITĂŢI ŞCOLARE- 

CADRE DIDACTICE 

INSPECTATE 

OBS. 

1. Control tematic Sem. I şi II 

2019-2020 

5 controale/7  şcoli 

 

1 urban 

6 rural 

2. Inspecţii speciale 

a) definitivat 

b) gradul II 

c) gradul I 

 

Oct.2019 -

Iunie.2020 

 

44 şcoli 

53 inspecţii 

- 12 definitivat; 

- 16 gradul II; 

- 24 gradul I 

22 rural  

18 urban 

3. Inspecţii de specialitate Sem. I şi II 

2019-2020 

30 şcoli 

38  inspecţii 

20 rural    

10 urban 

4. Inspecţii  şcolare generale Sem. I  

2019-2020 

3 unităţi 

7 profesori 

2 urban 

1 rural 

IV.1.  Inspecţiile şcolare efectuate la aria educaţie fizică şi sport 

Nr. 

Crt. 

Unitatea De Învăţământ, Localitatea Nr. Cadre 

Didactice 

Gradul Didactic: 

Stagiar, Definitiv, 

Gradul II, Gradul I 

Observaţii 

1 Colegiul Național "Gh. M. Murgoci"Brăila, Brăila 1 1 Stagiar,  

2 Scoala Gimnaziala “E. Teodoroiu” Brăila, Brăila 1 1 Stagiar 

 

 

3 Palatul Copiilor",  Brăila, Brăila 1 1 Stagiar 

 

 

4 Liceul Pedagogic “D.P. Perpessicius”Brăila, Brăila 1 1 Stagiar  

5 Școala Gimnazială "M. Viteazul" Brăila, Brăila 1 1 Stagiar  

6 Școala Gimnazială Ulmu, Brăila 1 1 Stagiar  
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7 Școala Gimnazială Frecăței, Brăila 1 1 Stagiar  

8   Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu" Însurăţei, 

Brăila 

3 2 Stagiar, 

1 Definitiv 

 

9 Liceul Teoretic “C. Angelescu” Ianca, Brăila 1 1 Stagiar, 

 

 

10 Liceul Teoretic "N. Iorga" Brăila, Brăila 1 1 Stagiar, 

 

 

11 Școala Gimnazială "I.L. Caragiale", Brăila Brăila 1 1 Definitiv  

12 Scoala Gimnaziala Sutesti, Brăila 1 1 Definitiv  

13 Şcoala Gimnazială “I. Băncilă" Brăila. Brăila 1 1 Definitiv  

16 Liceul Cu Program Sportiv Brăila, Brăila 5 3 Definitivat 

2 Grad 2 

 

17 Scoala Gimnaziala Rîmnicelu, Brăila 1 1 Definitivat 

 

 

18 Scoala Gimnaziala Bertestii de Jos, Brăila 2 1 Definitivat 

1 Grad 2 

 

19 Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca, 

Brăila 

1 1 Definitivat 

 

 

20 Școala Gimnazială Dudești, Brăila 1 1 Definitivat 

 

 

21 Școala Gimnazială Unirea, Brăila 1 1 Definitivat 

 

 

22 Școala Gimnazială Mircea Vodă, Brăila 1 1 Definitivat 

 

 

23 Colegiul Tehnic "Costin D. Nenițescu", Brăila 

Brăila 

1 1 Definitivat 

 

 

24 Scoala Gimnaziala Gemenele, Brăila 1 1 Definitivat 

 

 

25 Scoala Gimnaziala Traian, Brăila 1 1 Definitivat 

 

 

26 Școala Gimnazială "A. Horneţ" Tudor 

Vladimirescu, Brăila 

1 1 Grad 2 

 

 

27  Şcoala Gimnazială "Fănuş Neagu" Brăila, Brăila 1 1 Grad 2 

 

 

28 Şcoala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Brăila 

Brăila 

1 1 Grad 2 

 

 

29 Şcoala Gimnazială "Sf. Andrei", Brăila Brăila 1 1 Grad 2 

 

 

30 Școala Gimnazială Movila Miresi, Brăila 1 1 Grad 2 

 

 

31 Școala Gimnazială " Mihai Viteazul" Brăila, Brăila 1 1 Grad 2 

 

 

32 Școala Gimnazială Stăncuța, Brăila 1 1 Grad 2 

 

 

33 Şcoala Gimnazială Vădeni, Brăila 1 1 Grad 2 

 

 

34 Școala Gimnazială Roșiori, Brăila 1 1 Grad 2 

 

 

35 Școala Gimnazială "Nedelcu Chercea” Brăila, 

Brăila 

1 1 Grad 2 

 

 

36 Școala Gimnazială „Spiru Haret” Însurăței, Brăila 2 2 Grad 2 

 

 

37 Școala Gimnazială Ciocile, Brăila 1 1 Grad 2 

 

 

38 Liceul De Arte "H. Darclee" Brăila, Brăila 2 2 Grad 2 

 

 

39 Școala Gimnazială "Toma Tâmpeanu" Galbenu, 

Brăila 

1 1 Grad 2 
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40 Școala Gimnaziala Scortaru Nou, Brăila 1 1 Grad 2 

 

 

41 Școala Gimnazială Siliștea, Brăila 1 1 Grad 2 

 

 

42 Scoala Gimnaziala „Mihu Dragomir” Brăila, Brăila 1 1 Grad 2 

 

 

43 Școala Gimnazială “Al. Vechiu” Zăvoaia, Brăila 1 1 Grad 2 

 

 

44 Colegiul National ”Nicolae Balcescu” Brăila, 

Brăila 

1 1 Grad 2 

 

 

Analiza SWOT a inspecţiei 

ASPECTE POZITIVE 

-  Inspecţiile speciale şi de specialite au relevat faptul că documentele de proiectare didactică sunt întocmite 

în conformitate cu recomandările şi precizările metodologice în vigoare.  

-  Competenţele specifice sunt clar şi corect formulate, iar strategiile didactice alese sunt adecvate atingerii 

acestora şi în concordanţă cu potenţialului motric al elevilor.   

-  Planificările calendaristice sunt întocmite cu respectarea  conţinutului  programelor şcolare, a ghidurilor 

metodologice de aplicare a acestora şi cu prevederile sistemului naţional şcolar de evaluare la educaţie fizică.  

-  Conţinuturile au rigoare ştiinţifică şi respectă particularităţile de vârstă, sex şi pregătire motrică a elevilor.  

- În general, organizarea lecţiilor este bună, spaţiile de lucru sunt bine valorificate, dotarea materială este 

satisfăcătoare.  

 Mijloacele de învăţământ sunt bine selecţionate şi adecvate conţinuturilor.  

-  S-au folosit metode de învăţământ  diverse, adaptate particularităţilor de vârstă ale elevilor.  

-  În general, marea majoritate a cadrelor didactice au aplicat corect sistemul de evaluare acordând elevilor 

un număr corespunzător de note. Evaluarea este obiectivă, principială şi se realizează după un sistem coerent, 

unitar şi consecvent de principii şi criterii.  

ASPECTE NEGATIVE  

- Neadaptarea unor cadre didactice la proiectarea pe unităţi de învăţare. 

- Nerespectarea întocmai a programei şcolare de către toate cadrele didactice. 

- Neadaptarea efortului fizic la particularităţile individuale ale elevilor. 

-   Neimplicarea unui număr mare de elevi în activităţile sportive de la nivelul şcoliii şi la întrecerile sportive 

dintre şcoli. 

- Lipsa bazelor sportive amenajate în  aer liber împiedică însuşirea unor elemente şi procedee tehnice 

specifice disciplinelor sportive . 

OPORTUNITĂŢI 

- Respectarea de către profesori a termenelor limită şi participarea tuturor la activităţile propuse. 

- Implicarea unui număr din ce în ce mai mare de profesori în stimularea interesului elevilor pentru 

practicarea exerciţiilor fizice în progrmul zilei de şcoală  şi în afara acestuia, precum şi pentru participarea la 

olimpiadele şi concursurile şcolare. 

- Obţinerea de performanţe din ce în ce mai bune şi participarea unui număr tot mai mare de elevi la 

olimpiadele şi concursurile şcolare. 

- Predarea orelor de la învăţământul primar de către profesorii de educţie fizică, ceea ce a condus la creşterea 

calităţii lecţiilor.   

- Pregătirea bună, metodică şi de specialitate, precum şi aprecierea de către conducerile şcolilor, părinţi şi 

elevi a unor profesori de educaţie fizică. 

AMENINŢĂRI: 

- Lipsa fondurilor necesare dotării corespunzătoare a bazelor sportive şcolare. 

- Reticenţa la schimbare a cadrelor didactice. 

- Nerespectarea cerinţelor legate de procesul didactic a câtorva cadre didactice, chiar dacă au fost 

atenţionate atât de către inspectorul de specialitate, cât şi de conducerile unităţilor de învăţământ, 

datorită nemulţumirilor elevilor şi a părinţilor. 

  MODALITĂŢĂŢI DE SOLUŢIONARE A AMENINŢĂRILOR : 

- Efectuarea unui număr mai mare de inspecţii de specialitate, dar şi implicarea eficientă a conducerilor 

unităţilor de învăţământ în rezolvarea acestor probleme. 

- Realizarea unui număr mai mare de cursuri de formare pentru suplinitorii necalificaţi şi pentru debutanţi. 

3. Aspecte semnificative ale activităţii cadrelor didactice  

a) Proiectarea didactică 

Aspecte pozitive 
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Inspecţiile de specialitate au relevat faptul că, în general, documentele de proiectare didactică sunt întocmite 

în conformitate cu recomandările şi precizările metodologice în vigoare. 

Proiectele didactice detaliază conţinuturile, competenţele specifice vizate şi strategiile didactice utilizate.        

Aspecte negative 

Dificultăţi de întocmire a planificărilor, mai ales la stagiari. 

Nerespectarea întocmai a prevederilor programelor şcolare şi a Sistemului Naţional Şcolar de Evaluare.  

b) Strategii didactice. Folosirea resurselor 

Aspecte pozitive 

Mijloacele de învăţământ au fost bine selecţionate şi adecvate conţinuturilor.  S-au folosit metode de 

învăţământ  diverse, adecvate obiectivelor de referinţă sau  competenţelor derivate, adaptate particularităţilor 

de vârstă şi pregătire motrică a elevilor. Profesorii imprimă procesului de predare – învăţare un caracter 

formativ, îmbină în mod judicios metodele tradiţionale cu cele moderne şi se preocupă de utilizarea 

resurselor existente. 

Aspecte negative 

      Marea majoritate a şcolilor, mai ales cele din mediul rural, nu dispun de baze sportive şi de o dotare 

corespunzătoare, care să permită parcurgerea integrală a programei. 

            Profesorii stagiari au dificultăţi de selecţionare a mijloacelor de acţionare pentru realizarea temelor şi 

obiectivelor lecţiilor. 

c) Progrese şcolare 

Aspecte pozitive 

Progresul şcolar al elevilor este evidentiat de rezultatele acestora la clasă şi la  concursurile şcolare. 

Se evidenţiază creşterea numărului de competiţii sportive şi angrenarea unui număr tot mai mare de elevi în 

practicarea diverselor ramuri de sport. 

Aspecte negative 

Elevii claselor liceale, prin eliminarea probei la educaţie fizică în cadrul examenului de bacalaureat, sunt 

puţin interesaţi de disciplină şi recurg la scutiri medicale, scutiri care se eliberează uneori cu uşurinţă. 

d) Modalităţi de evaluare 

Aspecte pozitive 

În general, cadrele didactice au aplicat corect Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare acordând elevilor un 

număr corespunzător de note.Varietatea metodelor şi instrumentelor proiectate/concepute şi aplicate după 

principii psihopedagogice asigură o evaluare reală şi complexă. 

În afara grilelor de evaluare, care asigură o apreciere obiectivă s-au luat în consideraţie progresul realizat, 

participarea activă la lecţii şi la competiţii, interesul faţă de educaţia fizică. 

Aspecte negative 
Acordarea cu uşurinţă a notelor mari determină scăderea motivaţiei elevilor . 

Notarea elevilor cu CES şi a celor supraponderali nu se realizează întotdeauna în baza unor grile adaptate. 

EXAMENE NAŢIONALE 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 11 9 2 

 

 

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 

CU NOTE ÎNTRE 

5 – 6.99 

NR. PROFESORI 

DE EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI SPORT 

CU NOTE 

PESTE 7 

TITULARIZARE 38 11 9 18 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi Olimpiada Gimnaziilor   

În anul şcolar 2019-2020, s-au organizat şi desfăşurat fazele judeţene la toate disciplinele sportive din 

calendarul naţional al Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi au fost înregistrate următoarele rezultate 

Nr.          

Crt

. 

 Denumirea competiţiei 

Participanţi fete/băieţi                          

Mediul urban/rural 

Nivelul de 

învăţămân

t 

Clasament 
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1 Fotbal pe teren redus -B.-U Cls. I-IV 1. Şcoala Gimnazială „M. Eminescu”            

2. Şcoala Gimnazială „F. Neagu” 

3. Şcoala Gimnazială    „M. Viteazul” 

4. Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă” 

2 Fotbal pe teren redus -B.-R Cls. I-IV 1. Şcoala Gimnazială “Costache Grigore Șuțu”            

2. Şcoala Gimnazială “C-tin Angelescu” Ianca 

3. Şcoala Gimnazială “Salcia Tudor” 

4. Şcoala Gimnazială “Lanurile” 

3. Fotbal pe teren redus -B.-

R/U 

Cls. I-IV Nu s-a desfășurat 

4. Fotbal pe teren redus -F.-

R/U 

Cls. I-IV 1. Şcoala Gimnazială “Costache Grigore Șuțu”            

2. Şcoala Gimnazială “Ion Băncilă” Ianca 

3. Şcoala Gimnazială “Râmnicelu” 

 

5. SRugby.-U/R Cls. I-IV Nu s-a desfășurat 

 

4. Minihandbal mixt Cls. I-IV 1. Şcoala Gimnazială “ M. Eminescu” 

2. Liceul de arta “Hariclea Darclee” 

3. Scoala Gimnazială “Ecaterina Teodoroiu” 

4. Scoala Gimnazială “Mihu Dragomir” 

5. Fotbal pe teren redus -B.-U Cls. V-

VIII 

1. Şcoala Gimnazială “Sfântul Andrei” 

2. Liceul Pedagogic “D.P. Perpessicius” 

3. Şcoala Gimnazială “Vlaicu Vodă” 

4. Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” 

 Fotbal pe teren redus -B.-R Cls. V-

VIII 

1. Liceul Teoretic “George Vâlsan” 

2. Şcoala Gimnazială Berteștii de Jos 

3. Şcoala Gimnazială Râmnicelu 

4. Şcoala Gimnazială “Aurel Horneț” Tudor Vladimirescu 

 Fotbal pe teren redus -B.-

U/R 

Cls. V-

VIII 

Nu s-a desfășurat 

 

6 Fotbal pe teren redus F.-

U/R 

Cls. V-

VIII 

1. Şcoala Gimnazială Tichilești 

2. Şcoala Gimnazială Râmnicelu 

3. Şcoala Gimnazială Ciocile 

4. Şcoala Gimnazială “Aurel Horneț”, T. Vladimirescu  

7. Handbal -F.-U Cls. V-

VIII 

1.Colegiul Național “Ana Aslan”  

2.Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”  

3.Şcoala Gimnazială”„D. Cantemir” 

4.Școala Gimnazială “A. Vlaicu” 

 Handbal -F.- R Cls. V-

VIII 

1. Școala Gimnazială Tichilești 

2 Școala Gimnazială Chiscani 

3.Școala Gimnazială  Gropeni 

4. Școala Gimnazială Victoria 

 Handbal -F.-U/R Cls. V-

VIII 

Nu s-a desfășurat 

 

8. Handbal -B.-U Cls. V-

VIII 

 

 

 

1. Școala Gimnazială “Vasile  Alecsandri” 

2. Școala Gimnazială “Fanus  Neagu”  

3. Școala Gimnazială „Dimitrie  Cantemir” 

4. Școala Gimnazială “Aurel  Vlaicu” 

 Handbal -B.-R Cls. V-

VIII 

1. Școala Gimnazială Râmnicelu 

2. Școala Gimnazială Chiscani 

3. Școala Gimnazială Gemenele 

 Handbal -B.-R/U Cls. V-

VIII 

Nu s-a desfășurat 
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9. Baschet B.-U/R Cls. V-

VIII 

Nu s-a finalizat (nu s-a jucat ultima etapă) 

10. Baschet F.-U/R Cls. V-

VIII 

1.Scoala Gim. ``Fănuș Neagu`` 

2.Colegiul National “N. Bălcescu” 

3. Şcoala Gimnazială “I. L. Caragiale” 

4. Şcoala Gimnazială “Sfântul Andrei” 

11. Tetratlon echipe B/F.-U/R Cls. V-

VIII 

Nu s-a desfășurat 

12. Cros F.-U/R Cls. V-

VIII 

1. Gugiu Florin Isabela – Şcoala Gimnazială Ciocile 

2.  Sandu Bianca Andreea– Şcoala Gimnazială Ciocile 

3. Turcu Cristina -  Şcoala  Gimnazială Vădeni 

4.  Cujbă Sabina -  Şcoala  Gimnazială “I. L. Caragiale” 

13. Cros B.-U/R Cls. V-

VIII 

1. Murgu Cristian - Şcoala Gimnazială “Sfântul  Andrei” 

2. Zaharia Roberto - Şcoala  Gimnazială “Mihu Dragomir” 

3. Chiriţă Andrei- Şcoala  Gimnazială Şuţeşti 

4. Androne Cristian -  Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 

14. Şah echipe  

B/F.-U/R 

Cls. I-VIII Nu s-a desfășurat 

15. Tenis de masă echipe  B-

U/R 

Cls. V-

VIII 

1. Constantinescu Rares - Şcoala Gimnazială “Fanus 

Neagu” 

2. Dinu Mihaita - Scoala Gimnazială Traian 

3 Ionescu Vlad -  Şcoala Gimnazială “Fănus Neagu” 

4 Tanasescu Adrian - Scoala Gim. Traian 

 Tenis de masă echipe  F-

U/R 

Cls. V-

VIII 

1. Albu Georgiana - Şcoala Gimnazială Ramnicelu 

2. Turcu Cristina - Scoala Gimnazială Vădeni 

3. Meleacă Stefania - Şcoala Gimnazială “Petre Carp” 

Tufesti 

4. Lazăr Elena - Scoala Gimnazială “Petre Carp” Tufesti 

16. Volei F.-U/R Cls. V-

VIII 

1. Scoala  Gimnazială “Al. I.Cuza” – prof. Albusoiu 

Adriana 

2. Scoala Gimnazială “P. Carp” Tufesti – prof. Ivan Ionel 

3. Scoala Gimnazială “M. Dragomir”- prof. Tanase 

Ramona 

4 Scoala Gimnazială “I.L.Caragiale”- prof. Serban Victor 

17. Volei B.-U/R Cls. V-

VIII 

1. Școala  Gimnazială „ Mihu Dragomir” 

2. Școala  Gimnazială „  Al. I. Cuza”   

3. Școala  Gimnazială „Petre Carp”Tufesti   

18. Badminton B/F.-U/R Cls. V-

VIII 

Nu s-a desfășurat 

19. SRugby.-U/R Cls. V-

VIII 

Nu s-a desfășurat 

20 Oină F.- U/R Cls. V-

VIII 

Nu s-a desfășurat 

  

21 Oină B.- U/R Cls. V-

VIII 

Nu s-a desfășurat 

22. Cros F.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

1. Mândroiu Cristina – Liceul Teoretic “M. Sebastian” 

2. Stan Tania – Liceul Teoretic “N. Iorga” 

3.  Creţu Ana Maria – Col. Național “I. Ghica” 

4. Craioveanu Iuliana - Liceul Teoretic “N. Iorga” 

23. Cros B.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

1. Manolache Andrei – Col. Național “Ana Aslan” 

2.  Stoica  Costel – Liceul Tehnologic “N.Titulescu” 

Însurăței 

3.  Iconaru Lucian – Liceul Tehnologic “N.Titulescu” 

Însurăței 

4. Bolache Dragoş – Liceul Tehnologic “N.Titulescu” 

Însurăței 
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Raport etape de zona 

ETAPELE ZONALE CARE TREBUIAU SĂ SE DESFĂȘOARE LA BRĂILA,  

NU S-AU DESFĂȘURAT  DIN CAUZA PANDEMIEI DE CORONAVIRUS 

24. Şah F.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

Nu s-a desfășurat 

25. Şah B.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

Nu s-a desfășurat 

26. Tenis de masă F.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

1. Dimache Maria -  Colegiul Național „Gh.M.Murgoci” 

2. Neagu Diana -  Col. Național “Ana Aslan” 

3. Negoiță Denissa - Colegiul Național „Gh.M.Murgoci” 

4. Arbunea Crina – Liceul Pedagogic “D.P. Perpessicius” 

27. Tenis de masă B.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

1.Toma Andrei -  Colegiul Național „Gh.M.Murgoci” 

2.Aftodor Cosmin -  Colegiul Național „Gh.M.Murgoci” 

3. Mihai Alexandru – Liceul Teoretic “M. Sebastian” 

4.Ceapă Liviu -  Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” 

28. Baschet B.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

1. Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” 

2. Colegiul Național „Gh.M.Murgoci” 

3. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” 

29. Volei F.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

1. Col. Naț. “Gh.M.Murgoci” 

2.Liceul Pedagogic “D.P.Perpessicius" 

3. Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” 

4. Liceu Teoretic  “Panait Cerna" 

30. Volei B.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”- Prof Daniela Dragan 

2.  Liceul Teoretic “Panait Cerna”- Prof Nicoleta Bujor 

3. Colegiul Tehnic  “ Panait Istrati”- Prof. Denisa Oance 

Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”- Prof Daniela Dragan 

2.  Liceul Teoretic “Panait Cerna”- Prof Nicoleta Bujor 

3. Colegiul Tehnic  “ Panait Is   1trati”- Prof. Denisa Oance 

1. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” 

2. Liceul Teoretic “Panait Cerna” 

3. Liceul Pedagogic „P.D. Perpessiciuss” 

31. Handbal -F.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

1. Colegiul Național “Gh. M. Murgoci” 

2. Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” 

3. Colegiul Național “Ana Aslan”  

4. Liceul Tehnologic “N.Titulescu” Însurăței 

32. Handbal -B.-U/R Cls. IX-

XIII/XIII 

1. Colegiul Național “Ana Aslan”  

2. Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” 

3. Colegiul Național “Gh. M. Murgoci” 

4. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”  

33. Fotbal pe teren redus -B.-

U/R 

Cls. IX-

XIII/XIII 

1. Colegiul Tehnic “C. D. Nenitescu” 

2. Liceul Tehnologic “N. Oncescu” Ianca 

3. Colegiul Național “Ana Aslan” 

4. Liceul Teoretic “C-tin Angelescu” Ianca 

34 Fotbal pe teren redus -F.-

U/R 

Cls. IX-

XIII/XIII 

Nu s-a finalizat (nu s-a jucat ultima etapă) 

Nr. 

Crt. 

Competiţia Cine s-a 

prezentat 

Clasament final 

1.  MINI HANDBAL MIXT 

PRIMAR 

- - 

2. FOTBALBĂIEŢI – PRIMAR - - 

 

 

3. FOTBAL FETE  GIMNAZIU   - - 

4. FOTBAL BĂIEȚI  - - 
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 Raport etapa naţională 

ETAPA NAȚIONALĂ CARE TREBUIA SĂ SE DESFĂȘOARE LA BRĂILA,  

NU S-A DESFĂȘURAT  DIN CAUZA PANDEMIEI DE CORONAVIRUS 

 

Alte concursuri: 

S-au organizat în parteneriat cu DJST Brăila 12 concursuri. 

GIMNAZIU 

5 VOLEI  FETE LICEU - 

 

- 

 

Nr. 

Crt. 

Competiţia Cine s-a  

prezentat 

Clasament final 

1. FOTBAL – FETE – PRIMAR -  

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea competiţiei, 

disciplina / ele sportivă / e, 

nivelul de vârstă 

Data şi locul 

desfăşurării 

Organizatori Finanţatori Nr. 

participanţi 

1. CUPA ”STANCUTA” 

RUGBY - TAG 

17.10.2019 

STANCUTA 

DJST BRĂILA, A.S. 

DINAMIC   STANCUTA 

ISJ BRĂILA 

DJST 

BRĂILA 

51 

2. CUPA 

„PERPESSICIUS” 

VOLEI 

24.10.2019 

BRAILA 

DJST BRĂILA, AS 

PEDAGOGIC BRĂILA 

ISJ BRĂILA 

DJST 

BRĂILA 

30 

3. CUPA „RAMNICELU „ 

FOTBAL 

25.10.2019 

RAMNICELU 

DJST BRĂILA, AS “I” 

SPORT RAMNICELU 

ISJ BRĂILA 

DJST 

BRĂILA 

40 

4. CUPA „SF. DUMITRU” 

 FOTBAL 

30.10.2019 

BRAILA 

DJST BRĂILA, AS 

PEDAGOGIC BRĂILA 

ISJ BRĂILA 

DJST 

BRĂILA 

40 

5. CUPA „BRAILITA” 

ATLETISM, FOTBAL 

17.10.2019 

BRAILA 

DJST BRĂILA, A.S. 

DIANA 

ISJ BRĂILA 

DJST 

BRĂILA 

161 

6. CUPA „ N. CHERCEA” 

FOTBAL 

11.11.2019 

BRAILA 

DJST BRĂILA, AS N. 

CHERCEA  

BRAILA 

ISJ BRĂILA 

DJST 

BRĂILA 

40 

7.     CUPA „ANGHEL 

SALIGNY” 

RUGBY - TAG 

14.11.2019 

BRAILA 

DJST BRĂILA 

ISJ BRĂILA 

AS S PLAY SPORT 

BERTESTII DE JOS 

DJST 

BRĂILA 

48 

8. CUPA „DIANA” 

VOLEI 

29-30.11.2019 

BRAILA 

DJST BRĂILA, A.S. 

DIANA 

ISJ BRĂILA 

DJST 

BRĂILA 

40 

9. CUPA „HAKA” 

RUGBY - TAG 

05.12.2019 

BRAILA 

DJST BRĂILA, A.S. 

SCOLARE 

RUGBU CLUB 

ISJ BRĂILA 

DJST 

BRĂILA 

72 

10. CUPA „PINGUINUL” 

NATATIE 

10.12.2019 

BRAILA 

DJST BRĂILA 

ISJ BRĂILA 

L.P.S. BRAILA 

DJST 

BRĂILA 

150 

11. MEMORIAL 

 „ PAUL BALTA” 

RUGBY – TAG, 

JOCURI MOTRICE 

17.12.2019 

BRAILA 

DJST BRĂILA, A.S. 

START 22 

ISJ BRĂILA 

DJST 

BRĂILA 

40 
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DISCIPLINA CONSILIERE 

ACTIVITATEA EXTRAȘCOLARĂ 

Întreaga activitate educativă școlară și extrașcolară la nivelul județului Brăila a fost proiectată ținând cont de 

prioritățile impuse de strategia Ministerului Educației și Cercetării în această direcție. Activitățile 

extrașcolare, ca factor corector / potențator al educației  au fost centrate pe  următoarele aspecte: 

 Creșterea frecvenței și motivației școlare;  

 Creșterea performanței școlare;  

 Rezolvarea unor probleme comportamentale;  

 Stimularea învățării;  

 Dezvoltarea personală a elevilor. 

La baza strategiei dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare la nivelul județului Brăila a stat şi 

principiul educaţiei centrate pe valori: respect, non – discriminare, egalitate, solidaritate, toleranţă, adevăr, 

libertate, integritate, demnitate, onoare, onestitate originalitate, dragoste, încredere. 

În acest context, aceste valorile au asigurat cadrul în care normele sociale au fost stabilite şi explicate. Ele au 

stat la baza formării atitudinilor, a procesului de luare a deciziei şi au influenţat puternic comportamentul. A 

fost importantă identificarea valorilor elevilor, profesorilor, adulţilor în vederea găsirii unui numitor comun 

al valorilor reprezentative ale comunităţii care să producă schimbări pozitive la nivelul eficientizării 

sistemului educaţional.  

Împreună, elevii, profesorii şi părinţii au făcut din şcoală un loc plăcut pentru toţi cei implicaţi în procesul 

educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate.  

Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte educaţionale, 

manifestări culturale, aplicaţii tematice, etc., au oferit posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-

curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de 

dezvoltare holistică a personalităţii. 

Calendarul Activităților Educative a cuprins proiecte la nivel național, regional și județean din domeniile: 

cultural-artistic, arte vizuale, teatru, literatură, folclor, tradiţii şi obiceiuri, culturi şi civilizaţii, muzică, dans. 

La nivel național proiectele propuse și realizate de școlile brăilene au fost: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului Organizator Loc 

desfăşurar

e 

Jud. Domeniul 

1.  Festival internațional de 

creație și interpretare Ana 

Blandiana 

Liceul Tehnologic A. 

Saligny, structura Şcoala 

Gimnazială C. S. Aldea, 

Asociaţia Ars Poetica Brăila 

Brăila BR Cultural 

Artistic: 

Literatură 

2.  Concurs naţional de dans 

modern Să fii dinamic 

Palatul Copiilor Brăila Brăila BR Cultural 

Artistic: Dans 

3.  Festivalul naţional de folclor 

Lină, Chiralină 

Palatul Copiilor Brăila Brăila BR Cultural 

Artistic: 

Folclor, 

Tradiții, 

Obiceiuri 

4.  Concurs național de karting 

Cupa Brăilei 

Palatul Copiilor Brăila Brăila BR Tehnic 

5.  Concursul naţional de 

ecoturism „Danubius” 

Palatul Copiilor Brăila Brăila BR Sport 

6.  Concurs național de 

protecția mediului ”Viață, 

verde, viitor”  

Palatul Copiilor Brăila Brăila BR Ecologie și 

protecția 

mediului 

7.  Concursul național 

”Extemporal și la dirigenție” 

Colegiul Economic ”I. 

Ghica” Brăila 

Brăila BR Educație 

civică, 

12. CUPA 

„MOS CRACIUN” 

HANDBAL 

18.12.2019 

BRAILA 

DJST BRĂILA 

ISJ BRĂILA 

L.P.S. BRAILA 

DJST 

BRĂILA 

55 
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voluntariat, 

proiecte 

caritabile 

 

La nivel regional proiectele din judeţul Brăila cuprinse în CAER au fost: 

Nr. 

crt. 

Judetul Denumirea 

proiectului 

Domeniul Nr. 

participanţi 

Perioada  Organizator 

1 Brăila Festival 

interjudețean de 

tradiții și 

obiceiuri „Anii 

trec, tradițiile 

rămân” 

Cultural 

artistic – 

folclor, tradiţii, 

obiceiuri 

500 octombrie 

2019-

februarie 

2020 

Palatul Copiilor Brăila 

2 Brăila Festivalul 

regional de 

folclor „Flori de 

Bărăgan” 

Cultural 

artistic – 

folclor, tradiţii, 

obiceiuri 

1200 ianuarie-

iunie 2020 

Liceul Teoretic 

„Constantin 

Angelescu” Ianca 

3 Brăila Proiect regional 

interdisciplinar 

„Paștele-

Obiceiuri și 

tradiții” 

Cultural 

artistic – 

folclor, tradiţii, 

obiceiuri 

600 septembrie 

2019-mai 

2020 

Școala Gimnazială  

„Alexandru Ioan 

Cuza” Brăila  

4 Brăila Proiect regional 

de interpretare 

muzicală ”Iannis 

Xenakis” 

Cultural-

artistic - 

muzică 

220 octombrie 

2019-mai 

2020 

Liceul de Arte 

„Hariclea Darclee” 

Brăila 

5 Brăila Concurs regional 

de arte vizuale 

„Și noi suntem 

flori” 

Cultural-

artistic, arte 

vizuale 

200 decembrie 

2019-mai 

2020 

Liceul Tehnoogic 

„Anghel Saligny” 

Brăila 

6 Brăila Proiect 

interjudețean de 

arte vizuale 

„Copil ca tine am 

fost și eu” 

Cultural-

artistic, arte 

vizuale 

75 septembrie 

2019-iunie 

2020 

Școala Gimnazială 

„Ion Creangă” Brăila 

7 Brăila Concurs 

interjudețean 

intercultural 

„Pledoarie pentru 

lectură” 

Cultural-

artistic, culturi 

și civilizații 

300 octombrie 

2019-august 

2020 

Liceul Teoretic 

„Mihail Sebastian” 

Brăila  

Colegiul Economic 

„Ion Ghica” Brăila 

8 Brăila Festivalul 

regional 

intercultural 

„Cununa 

interculturalității” 

Cultural-

artistic, culturi 

și civilizații 

200 decembrie 

2019-iunie 

2020 

Școala Gimnazială 

„Ion Luca Caragiale” 

Brăila 

9 Brăila Proiect 

interjudețean de 

limba franceză 

„Orizonturi 

francofone” 

Cultural-

artistic, culturi 

și civilizații 

60 octombrie 

2019-aprilie 

2020 

Liceul Teoretic „Panait 

Cerna” Brăila 

10 Brăila Proiect regional 

intercultural „All 

the world's stage” 

Cultural-

artistic, culturi 

și civilizații 

60 septembrie 

2019-aprilie 

2020 

Liceul de Arte 

„Hariclea Darclee” 

Brăila 

11 Brăila Proiect regional 

intercultural 

„Călător prin 

România și 

Marea Britanie” 

Cultural-

artistic, culturi 

și civilizații 

130 septembrie 

2019-iunie 

2020 

Școala Gimnazială 

„Dimitrie Cantemir” 

Brăila  

Liceul Teoretic 

”Mihail Sebastian” 
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Brăila 

12 Brăila Proiect regional 

intercultural „Cu 

prietenii pe 

meleagurile 

natale” 

Cultural-

artistic, culturi 

și civilizații 

740 octombrie 

2019-martie 

2020 

Școala Gimnazială 

„Fănuș Neagu” Brăila 

13 Brăila Proiect regional 

intercultural „De 

la robie la 

libertate” 

Cultural-

artistic, culturi 

și civilizații 

110 ianuarie-mai 

2020 

Școala Gimnazială 

„Anton Pann” Brăila 

14 Brăila Proiect regional 

intercultural „În 

unire stă puterea” 

Cultural-

artistic, culturi 

și civilizații 

150 decembrie 

2019-iunie 

2020 

Școala Gimnazială 

„Alexandru Ioan 

Cuza” Brăila 

15 Brăila Proiect regional 

intercultural „My 

Europe” 

Cultural-

artistic, culturi 

și civilizații 

60 decembrie 

2019-mai 

2020 

Liceul Tehnologic 

„Panait Istrati” Brăila 

16 Brăila Proiect regional 

intercultural 

„Obiceiurile 

pământului 

străbun” 

Cultural-

artistic, culturi 

și civilizații 

70 decembrie 

2019-iunie 

2020 

Liceul Teoretic „Panait 

Cerna” Brăila 

17 Brăila Concurs regional 

de creații literare 

„Martie-n 

imagini scrise!” 

Cultural-

artistic, 

literatură 

150 octombrie 

2019-aprilie 

2020 

Liceul Teoretic 

„George Vâlsan” 

Făurei 

18 Brăila Concurs regional 

de creație literară 

„Panait Cerna” 

Cultural-

artistic, 

literatură 

100 noiembrie 

2019-mai 

2020 

Liceul Teoretic „Panait 

Cerna” Brăila 

19 Brăila Concurs regional 

de ziaristică 

„Vreau să fiu 

jurnalist” 

Cultural-

artistic, 

literatură 

50 octombrie 

2019-mai 

2020 

Școala Gimnazială 

Movila Miresii 

20 Brăila Concurs regional 

de teatru „Pe 

scena teatrului” 

Cultural-

artistic, teatru 

200 decembrie 

2019-mai 

2020 

Liceul Pedagogic 

„Dunitru Panaitescu 

Perpessicius” Brăila  

Colegiul Național 

„Gheorghe Munteanu 

Murgoci” Brăila 

21 Brăila Proiect 

interjudețean de 

teatru „Cu mască, 

fără mască” 

Cultural-

artistic, teatru 

120 ianuarie-

iunie 2020 

Colegiul Național 

„Ana Aslan” Brăila 

22 Brăila Proiect regional 

de teatru „Magia 

teatrului” 

Cultural-

artistic, teatru 

1000 noiembrie 

2019-iunie 

2020 

Grădinița numărul 51 

Brăila 

23 Brăila Proiect regional 

de teatru școlar 

„Micii-mari 

actori” 

Cultural-

artistic, teatru 

200 octombrie 

2019-mai 

2020 

Școala Gimnazială 

„Mihai Viteazul” 

Brăila 

24 Brăila Concurs 

interjudețean de 

machete 

„Peisajul de pe 

strada mea” 

Ecologie şi 

protecţia 

mediului 

90 ianuarie-

iunie 2020 

Școala Gimnazială 

„Mihu Dragomir” 

Brăila 
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25 Brăila Concurs regional 

de ecologie 

„Gândim, 

simțim, suntem... 

verde” 

Ecologie şi 

protecţia 

mediului 

60 noiembrie 

2019-iunie 

2020 

Școala Gimnazială 

Vădeni 

26 Brăila Proiect regional 

de ecologie 

„Antreprenori 

salvați pădurea!” 

Ecologie şi 

protecţia 

mediului 

500 ianuarie-mai 

2020 

Liceul Pedagogic 

„Dunitru Panaitescu 

Perpessicius” Brăila 

27 Brăila Proiect regional 

de ecologie 

„Echipa verde” 

Ecologie şi 

protecţia 

mediului 

500 noiembrie 

2019-iunie 

2020 

Liceul Teoretic „Panait 

Cerna” Brăila 

28 Brăila Simpozionul 

regional de 

ecologie și 

protecția 

mediului „Noi și 

pământul pentru 

o viață mai bună” 

Ecologie şi 

protecţia 

mediului 

200 februarie-

august 2020 

Colegiul Tehnic 

„Costin D. Nenițescu” 

Brăila 

29 Brăila Proiect 

interjudețean de 

educație civică 

„Diferit, dar nu 

discriminat” 

Educaţie 

civică, 

voluntariat, 

proiecte 

caritabile 

200 octombrie 

2019-iunie 

2020 

Colegiul Economic 

„Ion Ghica” Brăila 

30 Brăila Proiect regional 

de educație civică 

„Drepturile 

copilului” 

Educaţie 

civică, 

voluntariat, 

proiecte 

caritabile 

400 februarie-

iulie 2020 

Școala Gimnazială 

„Vasile Alecsandri” 

Brăila 

31 Brăila Proiect regional 

de orientare 

profseională „De 

la elev la 

antreprenor!” 

Educaţie 

civică, 

voluntariat, 

proiecte 

caritabile 

340 octombrie 

2019-aprilie 

2020 

Colegiul Economic 

„Ion Ghica” Brăila 

32 Brăila Concurs 

interjudețean 

interdisciplinar 

„Images 

d`imagination” 

Interdisciplinar 200 decembrie 

2019-iunie 

2020 

Școala Gimnazială 

„Mihu Dragomir” 

Brăila 

33 Brăila Concurs regional 

interdisciplinar 

„Cartea lui Pann” 

Interdisciplinar 200 noiembrie 

2019-iunie 

2020 

Școala Gimnazială 

„Anton Pann” Brăila 

34 Brăila Concurs regional 

intersdisciplinar 

„Poezia 

matematicii” 

Interdisciplinar 50 noiembrie 

2019-aprilie 

2020 

Școala Gimnazială 

Romanu 

35 Brăila Concursul 

interjudețean de 

matematică și 

informatică  

„Tehnomat” 

Interdisciplinar 100 decembrie 

2019-mai 

2020 

Liceul Tehnologic 

„Edmond Nicolau” 

Brăila 

36 Brăila Concursul 

regional 

interdisciplinar 

„Florian Urs”  

Interdisciplinar 100 ianuarie-

iunie 2020 

Colegiul Economic 

„Ion Ghica” Brăila 

37 Brăila Proiect 

interjudețean 

interdisciplinar 

Interdisciplinar 100 octombrie 

2019-martie 

2020 

Liceul Teoretic 

„Nicolae Iorga” Brăila 
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„Nicolae Iorga - 

omul și epoca” 

38 Brăila Proiect regional 

interdisciplinar 

„Bilingual=Best” 

Interdisciplinar 180 octombrie 

2019-martie 

2020 

Colegiul Național 

„Gheorghe Munteanu 

Murgoci” Brăila 

39 Brăila Proiect regional 

interdisciplinar 

„Découvrons la 

géographie la 

France!” 

Interdisciplinar 100 septembrie 

2019-aprilie 

2020 

Liceul Teoretic 

„Nicolae Iorga” Brăila 

40 Brăila Proiect regional 

interdisciplinar 

„Printre florile 

anotimpurilor” 

Interdisciplinar 7550 noiembrie 

2019-iunie 

2020 

Liceul Pedagogic 

„Dunitru Panaitescu 

Perpessicius” Brăila 

41 Brăila Proiect regional 

interdisciplinar 

de inovație 

didactică „PEPG-

Practici 

educaționale 

progresive în 

grădiniță” 

Interdisciplinar 1300 noiembrie 

2019-aprilie 

2020 

Inpectoratul Școlar 

Județean Brăila 

42 Brăila Concurs 

interjudețean de 

s-rugby „Cupa 1 

iunie” 

Sportiv 120 octombrie 

2019-mai 

2020 

Școala Gimnazială 

„Aurel Horneț” Tudor 

Vladimirescu 

43 Brăila Concurs 

interjudețean de 

fizică „Isac 

Newton” 

Științific 200 septembrie 

2019-

februarie 

2020 

Școala Gimnazială  

„Alexandru Ioan 

Cuza” Brăila  

Școala Gimnazială  

„Mihai Eminescu” 

Brăila 

44 Brăila Concurs 

interjudețean de 

matematică 

„Math for you” 

Științific 300 octombrie 

2019-aprilie 

2020 

Școala Gimnazială 

„Vasile Alecsandri” 

Brăila 

45 Brăila Concurs regional 

de creativitate în 

domeniul IT 

„InfoJunior” 

Științific 100 noiembrie 

2019-iunie 

2020 

Inspectoratul Școlar 

Județean Brăila  

46 Brăila Concurs regional 

de matematică 

„Petru 

Moroșanu-

Trident” 

Științific 100 octombrie 

2019-mai 

2020 

Colegiul Național 

„Gheorghe Munteanu 

Murgoci” Brăila 

47 Brăila Concursul 

regional de 

geografie 

„Europa, casa 

mea” 

Științific 350 octombrie 

2019-iunie 

2020 

Școala Gimnazială 

„Vlaicu Vodă” Brăila 

48 Brăila Proiect regional 

științific 

„Materiale 

didactice” 

Științific 200 februarie-

august 2020 

Casa Corpului 

Didactic Brăila 

49 Brăila Simpozion 

regional de 

comunicări 

Științific 50 octombrie 

2019-martie 

2020 

Liceul Teoretic 

„Nicolae Iorga” Brăila 
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științifice 

„Fizica, chimia, 

biologia-științe 

ale naturii 

50 Brăila Concurs regional 

de creație și 

îndemânare 

„Micii meseriași-

o lume care se 

pierde” 

Tehnic 100 ianuarie-mai 

2020 

Liceul Tehnologic 

„Grigore Moisil” 

Brăila 

 

La nivel judeţean au fost propuse 190 de proiecte din toate domeniile 

În toate şcolile au fost derulate proiecte educaționale diverse, atât în cadru curricular  cât şi extracurricular şi 

extraşcolar.  

La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila fost monitorizată depunerea dar şi desfăşurarea proiectelor 

educaţionale de către şcoli pentru includerea în CAEN/CAER/CAEJ 2020 şi derularea activităţilor din 

Şcoala Altfel 2020, din Săptămâna Educaţiei Globale cu tema: “Schimbările climatice” și Educația Juridică 

pe parcursul anului școlar 2019-2020. 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Aplicând strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare, proiectate de MEC, în fiecare 

unitate şcolară (PJ) există funcţia de coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare – ceea ce reprezintă o certitudine în recunoaşterea importanţei pe care a dobândit-o latura 

formativă a învăţământului românesc.  

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020 în cadrul întâlnirilor metodice a fost puternic conturată solicitarea 

cadrelor didactice de a fi sprijinite normativ în realizarea sarcinilor impuse de statutul de coordonator pentru 

proiecte şi programe educative. 

În urma analizei rapoartelor de activitate ale coordonatorilor pentru proiecte şi programe a fost realizată în 

scop de diagnoză analiza SWOT care evidenţiază punctele tari şi punctele slabe din acest domeniu: 

Puncte tari: 

 creşterea numărului de activităţi specifice din domeniul educaţiei formale şi nonformale; 

 promovarea actului educațional în comunitate prin mediatizarea tuturor activităților educative derulate la 

nivelul unităților de învățământ; 

 activităţi metodice judeţene şi locale cu impact deosebit prin promovarea unor exemple de bună practică; 

 coordonarea Consiliului Elevilor, implicarea acestora în proiecte pentru îmbunătățirea vieții comunității 

școlare; 

 monitorizarea situaţiilor privind frecvenţa şcolară, fenomenul violenţei şcolare, situaţia elevilor cu părinţi 

plecaţi la muncă în străinătate, transmiterea acestor situaţii la ISJ; 

  un număr mare de activități desfășurate de unitățile școlare în parteneriat cu Poliția, Jandarmeria, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Primării, Biserică, Direcția Cultura, Învățământ, Sport și Turism, 

Palatul Copiilor Brăila; 

 atragerea unui număr mai mare de elevi, îndeosebi ai celor cu probleme de integrare şcolară către 

activităţile educative, concursuri, întreceri sportive, expoziţii tematice, etc. 

 actualizarea site-ului ISJ Brăila – domeniul educaţie permanentă cu activităţile educative desfăşurate la 

nivel judeţean şi documente transmise de la MEN şi ISJ. 

Puncte slabe: 

 Identificarea redusă a posibilităţilor de finanţare extrabugetară a activităţilor educative; 

 Schimbări continue d cadre didactice care ocupă funcția de coordonator de proiecte și programe educative; 

 Implicarea redusă a părinţilor şi comunităţii locale în activităţile extracuriculare; 

 Interesul relativ scăzut al elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală. 

Comisia diriginților 

Pe parursul anului școlar 2019-2020 profesorii diriginți au urmărit ca prin activitatea desfășurată să 

materializeze trăsăturile și principiile consilierii școlare, văzute ca un proces de dezvoltare și prevenire, prin 

optimizarea modului în care elevul relaționează cu școala, profesorii și colegii. 

Comisiile diriginților și-au desfășurat activitatea urmărind să respecte planul elaborate la începutul anului 

școlar, dar și să răspundă unor cerințe sau necesități apărute pe parcursul anului școlar. 

Planul de activitate a urmărit activitățile: 

1. Studierea programelor școlare pentru Consiliere și Orientare și întocmirea planificării orelor de 

dirigenție/consiliere școlară în funcție de nevoile elevilor și de nivelul de studiu; 
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2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi constituirea comitetului de părinţi la fiecare clasă; 

3. Stabilirea graficului ședințelor Consiliului reprezentativ al părinților din școală și a tematicii acestora; 

4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie; 

5. Monitorizarea activității Consiliului Clasei; 

6. Identificarea elevilor cu cerinţe psihopedagogice crescute şi cu situaţii deosebite în familie; 

7. Informarea și îndrumarea elevilor și părinților acestora în vederea orientării socioprofesionale și integrării 

sociale optime. 

Comisiile au oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului 

şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţiile apărute au impus-

o. 

Pentru identificarea elevilor cu nevoi psihopedagogice crescute şi cu situaţii deosebite în familie, alături de 

consilierul școlar, şi-au adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie 

cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile 

regulamentului, dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în 

dificultate. 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea orientării socioprofesionale şi integrări 

sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor 

cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor naţionale şi în distribuirea de materiale 

vizând oferta educaţională. 

La sfârşitul fiecărui semestru s-au reunit consiliile claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină 

a elevilor şi pentru a stabili, de comun  acord, în ce situaţii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. 

Diriginţii s-au preocupat la sfârşitul semestrelor cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile 

speciale să fie aduse la cunoștință părinţilor implicaţi. 

Puncte tari: 

- se folosesc modele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul diriginţilor; 

- tematica orelor de dirigenție concordă cu particularitățile de vârstă, personalitate și preocupări ale 

elevilor; 

-  o varietate mare de activităţi extraşcolare şi extracurriculare organizate pe parcursul anului şcolar; 

Puncte slabe: 

- cazuri de absență și neglijarea sarcinilor școlare, care pot genera abandon școlar; 

- fenomene de violenţă generate de insuficienta instruire a beneficiarilor educaţiei (elevi, părinți, tutori 

legali) privind ROI şi ROFUIP; 

- insuficienta implicare în integrarea şcolară şi emoţională a elevilor din familii monoparentale sau cu 

părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

Activitate dirigenţie – 2019-2020-BRĂILA 

 
 

Judeţul 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

Nr. cadre didactice Nr. coordonatori 

proiecte si 

programe educative 

Nr. directori 

adjuncţi  

(educativi) 
 

Învăţători 

Profesori 

diriginţi 

R U R U R U R U R U 

BRAILA 43 63 330 337 263 627 43 63 0 0 

În anul şcolar 2019-2020 participarea cadrelor didactice la activităţile metodice poate fi apreciată destul de 

bună. Cercurile pedagogice au avut toate o foarte bună pregătire cu activităţi demonstrative interesante.  

SEMESTRUL I 

CERC PEDAGOGIC 

EDUCAȚIA PERMANENTĂ 

CERC PEDAGOGIC – EDUCAȚIE PERMANENTĂ 

LICEU  

Data: 14 noiembrie 2019, ora 14.00 

Locația: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila 

Teme: 

Managementul stresului în mediul școlar 

Bullying-ul – efecte asupra dezvoltării socio-emoționale a adolescentului 

InformareE+, FormareE+, MobilitateE+, ParteneriateE+ 



 
           INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEA BRĂILA               

 

246 

 

Coordonatori cerc: prof. Mușat Simona, prof. Berechet Claudia, maistru instructor Mateiașu Teodora, 

maistru instructor Dulgheru Mariana 

GIMNAZIU   

Data: 1 noiembrie 2019, ora 14.00 

Locația: Școala Gimnazială ”I. Băncilă” Brăila 

Teme: 

Știu să fiu în siguranță în mediul virtual?  

Diseminare proiect Erasmus+ - Tranziția actului educațional de la tradițional la modern prin integrarea 

mijloacelor, metodelor și instrumentelor TIC – 2018-1 RO 01-KA101-048156  

Prezentare curs ”Cybersecurity Education for Online Safety” – Dorea Educational Institute – 24-28 iunie 

2019 – Limassol, Cipru 

Coordonatori cerc: prof. Dumitriu Anamaria, prof. Aramă Lavinia, prof. înv. primar Scară Adelina Elena, 

prof. Munteanu Daniela 

SEMESTRUL AL II-LEA 

CERC PEDAGOGIC 

EDUCAȚIA PERMANENTĂ 

Nivel gimnazial  

Temele cercului:  

Explorarea emoțiilor 

Responsabil cerc – prof. gr. I Scarlet Carmen 

Managementul carierei 

Responsabil cerc – prof. gr. I Enache Nicoleta 

Ce mă definește? 

Responsabil cerc – prof. gr. I Nistor Lidia 

Locul de desfăşurare a activităţii: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Brăila 

Data desfăşurarii activităţii: luni, 30 martie 2020, ora 11,00  

Moderator - Inspector şcolar: prof. gr. I Ion Aurelia 

Nivel liceal 

Tema cercului:  

Drepturile cetățenilor europeni – lecție demonstrativă 

Responsabili cerc: prof. dr. Ciocoiței Mihaela Elena, prof. gr. I Goliță Mioara, prof. gr. I Munteanu Lucreția, 

prof. gr. I Ghiță Geanina 

Locul de desfăşurare a activităţii: Liceul Tehnologic ”Panait Istrati” Brăila 

Data desfăşurarii activităţii: joi, 7 mai 2020, ora 14,00  

Moderator - Inspector şcolar: prof. gr. I Ion Aurelia 

 

RAPORT PRIVIND DERULAREA PROGRAMULUI  ȘCOALA ALTFEL 

AN ŞCOLAR 2019-2020 

PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

În vederea elaborării programului de activităţi, în timpul primului semestru, s-au solicitat de la elevi, cadre 

didactice şi părinţi propuneri pentru desfăşurarea activităţilor din săptămâna „Școala Altfel” După colectarea 

propunerilor s-au desfăşurat dezbateri în colectivele de elevi, în Consiliul Reprezentativ al Elevilor, in 

Consiliul Profesoral si in Consiliul Reprezentativ al Părinţilor în vederea adoptării programului agreat de 

majoritatea elevilor, profesorilor si părinţilor. 

În programul „Școala Altfel” au fost incluşi toţi elevii scolii şi toate cadrele didactice. Programul stabilit a 

fost afişat la avizierul elevilor şi în cancelaria profesorilor. 

Fiecare activitate a fost coordonată de un numar suficient de cadre didactice, corespunzător cu numărul 

elevilor participanți, astfel incat sa fie asigurata securitatea elevilor. 

Activitatile au fost monitorizate de directorii şcolii, consilierul educativ si coordonatorul C.E.A.C. 

În contextul pandemiei, a trebuit să oferim elevilor din județul Brăila oportunități de dezvoltare de 

competențe și abilități, să cultivăm emoții pozitive, să inserăm și momente de relaxare utile și instructive. 

În perioada 30 martie - 3 aprilie 2020, în condiții de normalitate, majoritatea unităților de învățământ din 

județul Brăila ar fi desfășurat Săptămâna Școala Altfel. 

Pentru a compensa imposibilitatea de a derula activitățile din Școala Altfel, în forma în care s-au propus 

inițial, Școala Altfel s-a desfășurat online, demonstrând că Educația înseamnă adaptabilitate! 

Pentru comunicare on-line: http://www.loveforlife.ch/clasaVirtuala.php 

Pentru un moment de sport: https://youtu.be/zxFiZPgss-8 

Pentru a citi on-line: http://biblior.net/carti 

Pentru jocuri educaționale on-line, pentru copii cu vârsta între 2-10 ani: https://gcompris.net/index-ro.html 
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Pentru expediții virtuale cu Google Expeditions, cu ajutorul telefonului mobil: https://tinyurl.com/vsew8zr 

Pentru vizitarea unor muzee din țară și străinătate: https://tinyurl.com/ugucd7z, https://tinyurl.com/rz37qgt 

Pentru învățarea programării prin joc: https://studio.code.org/courses 

Pentru combinarea artelor cu programarea: https://gym.pencilcode.net/ 

Pentru teatru on-line: http://www.operacomica.ro/, https://tinyurl.com/ujlm7ah 

2.TIPURI DE ACTIVITĂŢI DERULATE:  

a) Activităţi tehnico-ştiinţifice:  

 Sesiuni de referate şi prezentări PPT –în cadrul căreia elevii au prezentat referate cu teme alese din 

domeniul unor discipline. 

 Problemele globale ale omenirii-vizualizare filme documentare,  urmate de  dezbateri libere privind 

tehnicile de manipulare. 

 Importanţa zonelor umede- vizite şi dezbateri la Muzeul Ştiintelor Naturii. 

 Călătorie imaginară printre planetele sistemului solar-prezentare si vizualizare. 

 b) Activităţi culturale:   

 Minorităţile nationale-prezentare de referate si prezentări, urmată de dezbateri 

 Vizită muzee  

 Vizionare de filme, piese teatru şi documentare istorice. 

 c) Activităţi sportive:   

 Concursuri sportive: joc sportiv, trasee aplicative, șah. 

 Întreceri sportive: tenis de masă, handbal, fotbal. 

d) Activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare 

(inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi 

comunicare etc.) 

 Întâlnirea voluntarilor de la  Fundaţia “Tineri pentru tineri”-în cadrul căreia s-au dezbătut teme privind 

educaţia in familie, adolescenţă, sexualitate, contracepţie şi boli cu transmitere sexuală. 

 Public Speaking - în cadrul acestei activităţi elevii şi-au prezentat punctele de vedere asupra filmelor 

vizionate anterior. 

 Masă rotundă pe tema-violenţa în mediul şcolar - s-au prezentat tipurile de violenţă, după care s-au 

purtat discuţii referitor la cele prezentate. 

 Studii de caz - elevii au relatat cazuri de violenţă cunoscute de ei cu puncte de vedere.  

e) Consiliere si orientare 

 Proiect “ Parteneriate activ şcoală-firme pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale”- Activitatea 

a presupus prezentarea mai multor meserii. La întâlnire au participat şi reprezentanţi ai agenţilor 

economici. 

 f)Vizite de studii: 

 Excursie-vizită la Grădina Botanica şi Univ. “Dunărea de Jos” Galaţi. 

 Ziua Porţilor Deschise -Univ.”C. Brâncoveanu”- în cadrul acestei activităţi s-a făcut o prezentare 

detaliată a domeniilor de activitate, a statului de student şi de bursier ERASMUS. 

 Vizită la Facultatea de Inginerie Brăila – au avut loc întălniri cu profesorii facultăţii care le-au făcut 

cunoscute elevilor laboratoarele şi cabinetele din instituţie, precum şi specializările la care se pot înscrie 

după absolvirea liceului cu bacalaureat. 

 S-a organizat târgul “Firma de exercitiu-primul pas catre o afacere de success”. 

g)Activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului. 

 Activităţi de ecologizare în judeţul Brăila; 

 Activitate de colectare a deşeurilor 

ANALIZA SWOT: 

a. Puncte tari: 

 implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în derularea activităţilor; 

 existenţa bazei materiale necesară desfăşurării activităţilor; 

 buna colaborare cu partenerii implicaţi;  

 punctualitatea elevilor şi cadrelor didactice. 

 diversitatea activităţilor ce pot fi desfăşurate în aceasta săptămână; 

 dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi interacţionare. 

b.   Puncte slabe: 

 inhibarea unor elevi mai puţin obişnuiţi cu astfel de activităţi; 

 vocabular sărac a unor vorbitori, lipsiţi de expresivitate; 

 puţine  activităţi desfăşurate în mijlocul naturii. 
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c.  Oportunităţi:  

 disponibilitatea partenerilor de a se implica in activitățile şcolii; 

 crearea de parteneriate cu alte şcoli şi instituții. 

d.  Ameninţări: 

 scăderea populaţiei şcolare; 

 tentaţii negative dinspre comunitate ; 

 părinţi plecaţi la munca în străinătate. 

  e. Recomandări, sugestii: 

 elevii să empatizeze cu auditoriul; 

 elevii să rezolve problemele apărute prin metode adecvate ; 

 implicarea părinţilor în mai multe activităţi. 

 

VI. RESURSE UMANE MANAGERIALE  

6.1. RESURSE MATERIALE- UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

a.învăţământ de stat 

Nivel de învăţământ Preşcolar  Gimnazial  Liceal  Profesional  

urban rural urban rural urban rural urban rural 

Nr. unităţi de 

învăţământ 

15 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 1 0 2 0 

  

c. învățământ special 

- Palatul Copiilor Brăila 

- CJRAE Brăila 

- Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă CSEI 

6.2. Resurse umane- Directori şi directori adjuncţi 

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 99  13 2 - 0 22 1 34 5 17 3 1 - - - 1 - 

Nr. directori 

adjuncţi 

 41 - - - - 11 - 8 5 9 7 - 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 - - - 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 

Total: 108 directori 

              41 directori adjuncți 

Notă: 

c- director/director adjunct numit prin concurs 

d- director/director adjunct numit prin delegaţie 
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d. detașare în interesul învățământului: 

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 2019-2020, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației naționale nr.5460/2018, cu modificările și completările ulterioare. În luna august 2019 

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 2019-2020 

următoarele posturi: 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Denumirea unității de învățământ cu 

 personalitate juridică 

Funcția vacantă 

1.  GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "ION CREANGĂ" 

ÎNSURĂŢEI 

DIRECTOR 

 

2.  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 36 BRĂILA DIRECTOR 

(REZERVAT CIC) 

3.  ŞCOALA GIMNAZIALĂ VASILE ALECSANDRI"  BRĂILA DIRECTOR 

 

4.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERTEȘTII DE JOS DIRECTOR ADJUNCT 

5.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORDEI VERDE DIRECTOR 

6.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUDEȘTI DIRECTOR ADJUNCT 

7.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GALBENU DIRECTOR ADJUNCT 

8.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROPENI DIRECTOR 

9.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUȚA DIRECTOR ADJUNCT 

10.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ “Al.Vechiu” ZĂVOAIA DIRECTOR 

11.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ “Al.Vechiu” ZĂVOAIA DIRECTOR ADJUNCT 

12.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIZIRU DIRECTOR 

13.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIZIRU DIRECTOR ADJUNCT 

14.  CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BRĂILA DIRECTOR 

(REZERVAT CIC) 

15.  LICEUL TEORETIC „ONSTANTIN ANGELESCU” IANCA DIRECTOR ADJUNCT 

16.  LICEUL TEORETIC "GEORGE VÂLSAN" FĂUREI DIRECTOR ADJUNCT 

17.  LICEUL TEHNOLOGIC "N. TITULESCU" ÎNSURĂŢEI DIRECTOR ADJUNCT 

18.  LICEUL TEHNOLOGIC "M.BASARAB" MĂXINENI DIRECTOR ADJUNCT 

19.  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRĂILA DIRECTOR ADJUNCT 

20.  COLEGIUL  NAȚIONAL " NICOLAE BĂLCESCU" BRĂILA DIRECTOR 

21.  COLEGIUL TEHNIC "PANAIT ISTRATI" BRĂILA DIRECTOR ADJUNCT 

22.  COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" BRĂILA DIRECTOR 

23.  LICEUL PEDAGOGIC "D.P.PERPESSICIUS" BRĂILA DIRECTOR 

 

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 ISJ Brăila nr. 28 - 

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 2019-2020. 

e. Corpul național de experți în management educațional 
 Etapa a 15 a de selecție a candidaților la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea 

corpului  național de experți în management sesiunea 2020, seria a 15-a, organizat în perioada 20 ianuarie – 

20 martie 2020, a avut următoarele rezultate, conform validării  Consiliului de administrație al I.S.J. Brăila : 

- Număr locuri scoase la concurs – 50 

- Candidați înscriși on-line – 31 
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- Dosare depuse – 25 din care: 3 candidați au fost declarați ”respins de evaluator la selecția online”, 

nefiind îndeplinite criteriile obligatorii de selecție, conform O.M.E.C.T.Ș. nr. 5549/6.10.2011, art.2; 6 

candidați nu au acumulat minim 70 de puncte din maximum de 100 puncte, conform fișei de evaluare 

aprobată prin O.M.E.C.T.Ș. Nr. 4838/27.07.2012; 

- 16 de candidați au fost declarați admiși. 

Etapa a 16 a de selecție a candidaților la concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea 

corpului naţional de experţi în managementul educaţional, sesiunea 2020, seria a 16-a, organizat în perioada 

13 iulie 2020 – 14 august 2020, a avut următoarele rezultate, conform validării  Consiliului de administrație 

al I.S.J. Brăila : 

- Număr locuri scoase la concurs – 40 

- Candidați înscriși on-line – 23  

-    Dosare depuse – 16 din care: 5 candidați au fost declarați ”respins de evaluator la selecția online”, nefiind 

îndeplinite criteriile obligatorii de selecție, conform O.M.E.C.T.Ș. nr. 5549/6.10.2011, art.2; 

 -    11 de candidați au fost declarați admiși. 

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  

preuniversitaraprobată  prin  Ordinul  nr.  3623/11.04.201, cu respectarea Procedurii operaționale privind 

evaluarea directorilor/directorilor adjuncți în anul 2018-2019 în perioada 09-13.09.2019, întocmindu-se 

raportul justificativ de către comisia de evaluare. Calificativele acordate au fost aprobate în Consiliul de 

administrație al I.S.J. Brăila din 23.09.2019. Eliberarea adeverințelor cu calificativele și copia de pe fișa de 

auto(evaluare) s-a realizat în perioada 26-30.09.2019, conform calendarului ISJ Brăila. Au fost evaluați 105 

directori cu calificativul F. Bine și 49   directori adjuncți cu calificativul F. Bine și 1 director adjunct cu 

calificativul Bine. A fost o contestație, depusă pentru calificativul Bine, evaluată de către comisia de 

contestații, fără a se modifica calificativul.  

- A fost monitorizată modalitatea de realizare a evaluării cadrelor didactice, a evaluării personalului didactic 

auxiliar și nedidactic (pe baza fișelor de evaluare și a rapoartelor de autoevaluare, cu respectarea 

metodologiilor în vigoare). 

6.2. Activități de formare/perfecționare/ îndrumare a directorilor și a directorilor adjuncți 

Coordonarea cercurilor metodice ale directorilor 

Conform programului de perfecționare a directorilor unităților de învățământ s-au desfășurat  cercuri 

metodice, organizate pe nivel de învățământ: învățământ preșcolar- Grădinița cu Program Săptămânal nr.49; 

învățământ liceal – Liceul Tehnologic  “Panait Istrati” Brăila; învățământ primar și gimnazial rural – Școala 

Gimnazială Dudești; învățământ primar și gimnazial urban – Școala Gimnazială” Mihai Eminescu” Brăila, 

având ca temă în sem. I - “Management educațional optimizat: Creșterea responsabilității și asumării 

rolului directorului cu privire la calitatea educației furnizate de unitatea de învățământ”, iar în sem. II la 

Grădinița cu program prelungit nr.1, având ca temă “Perspectiva managerială asupra modalităților de 

soluționare a situațiilor de criză educațională”. 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. 

 În luna noiembrie 2019, Casa Corpului Didactic Brăila, au participat la cursul “Inovare și schimbare în 

managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar”,  furnizor Asociația „Egomundi” Călărași, 26 de 

cadre didactice cu funcții de conducere, directori numiți prin detașare în anul școlar 2019-2020. Casa 

Corpului Didactic Brăila, furnizor S.C.” DOTIS Trening” S.R.L. Ploiești a derulat cursul de formare 

„Leadership și management în educație”, 90 ore, 22 CPT, la care au participat 22 cursanți. 

Coordonarea activității Consiliului consultativ Management instituțional 

În anul școlar 2019-2020, Consiliul consultativ Management instituțional este format din 11 membrii, 

validați în urma evaluării dosarelor, conform Decizie I.S.J. Brăila nr.975/25.10.2019. Activitatea consiliului 

consultativ s-a desfășurat în baza R.O.F. al Consiliului consultativ Management instituțional și Programului 

de activități pentru anul școlar 2019-2020. 

Coordonarea activității directorilor/directorilor adjuncți 
În anul școlar 2019-2020, conform Plan managerial și grafic de monitorizare și control, în unitățile de 

învățământ s-au desfășurat controale tematice privind: “Asigurarea unui management performant la nivelul 
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instituției (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), în vederea îmbunătățirii capacității 

decizionale”; “Verificarea managementului unităților de învățământ – sem I al anului școlar 2019 – 2020”; 

“Asigurarea transparenței decizionale”; “Verificarea îndeplinirii măsurilor de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS – CoV -2 în unitățile de învățământ din județul Brăila.”. În urma controalelor 

tematice privind monitorizarea actului managerial, din analiza rapoartelor  de activitate  ale directorilor, a 

rapoartelor de etapă au fost extrase următoarele aspecte: 

Proiectarea activității manageriale 

ASPECTE  POZITIVE ASPECTE CARE NECESITĂ ÎMBUNĂTĂȚIRE 

PDI/PAS respectă structura și este fundamentat pe 

diagnoza mediului intern şi extern 

PO este parte integrată din PDI/PAS 

Planurile manageriale sunt întocmite pe domenii 

funcționale, sunt stabilite activități pentru realizarea 

obiectivelor 

Revizuirea ROF de către toate unitățile de 

învățământ, conform OMEC nr. 4249/2020 din 13 

mai 2020 

Asigurarea vizibilității PDI și a RAEI 

Stabilirea în planul managerial a indicatorilor de 

realizare/performanță cuantificabili pentru fiecare 

activitate, în mod realist 

Proiectarea activităților pe termen lung 

Asumarea responsabilității managerului  în 

probleme majore 

a) Realizarea conducerii executive, în conformitate cu legislația în vigoare, cu hotărârile Consiliului de 

administrație   

ASPECTE  POZITIVE ASPECTE CARE NECESITĂ ÎMBUNĂTĂȚIRE 

Componenţa Consiliilor de administraţie, Comisia  

de  Evaluare  şi  Asigurare  a  Calităţii  a  fost  

stabilită  în  cadrul  Consiliilor profesorale, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare; 

Sunt întocmite, înregistrate și aprobate ROF, RI, 

RAEI 

Sunt întocmite principalele proceduri operaționale; 

Sunt emise decizii pentru comisiile cu caracter 

permanent/temporar, discutate în CP și aprobate în 

CA 

Respectarea Codului de etică; 

Respectarea statutului elevului; 

Numărul de asistențe la ore nu este suficient în 

toate unitățile inspectate; 

Revizuirea Regulamentului intern şi inserarea 

categoriilor de dispoziţii, în conformitate cu 

prevederile din Codul Muncii; 

Prezentarea RAEI în CP, Comitetul de părinți și 

aprobarea în CA 

 

b) Exercitarea rolului decizional al Consiliului de administrație   

 

ASPECTE  POZITIVE ASPECTE CARE NECESITĂ ÎMBUNĂTĂȚIRE 

Este respectată structura CA, conform OMEN 

4619/2014, modificat prin OMECS 4621/2015 

Există convocatoare, graficul și tematica ședințelor 

CA 

Sunt emise hotărârile CA, conform proceselor-

verbale  

Precizarea în PV a condiției de cvorum și 

respectarea art.10, alin8 din OMEN 4619/2014, 

modificat prin OMECS 4621/2015 

Asigurarea prezenței partenerilor la ședințe  

Redactarea cu atenție a proceselor verbale ; 

gestionarea corespunzătoare a anexelor CA 

 

c) Organizarea activității unității de învățământ 

 

ASPECTE  POZITIVE ASPECTE CARE NECESITĂ ÎMBUNĂTĂȚIRE 

Existența fișelor de post pentru fiecare categorie de 

personal și actualizarea acestora; 

Au fost încheiate contracte de muncă cu personalul 

didactic şi nedidactic, conform prevederilor legale 

în vigoare; 

Există planificarea  anuală a concediilor de odihnă 

pentru personalul didactic. 

Respectarea  calendarului  completării  datelor  în  

platforma  SIIIR  și  înscrierea  tuturor  datelor 

elevilor. 

Activitatea serviciilor auxiliare este coordonată 

corespunzător. 

respectarea prevederilor legale în vigoare pentru 

prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu 

virusului SARS-CoV-2, conform Ordinului comun 

Specificarea concretă a atribuțiilor, mai ales în 

cazul celor care au 0, 5 normă 

Verificarea asigurării normelor de igienă și a 

climatului de siguranță în unitățile școlare 

Reactualizarea situației școlare din SIIIR. 

Finalizarea înregistrărilor  în modulul Resurse 

materiale din aplicația SIIIR. 

Completarea cu maximă responsabilitate a 

documentelor şcolare 
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Ordinul nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor 

măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor 

cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de 

învățământ, cu modificările și completările 

ulterioare 

d) Evaluarea performanței personalului unității de învățământ 

 

ASPECTE  POZITIVE ASPECTE CARE NECESITĂ ÎMBUNĂTĂȚIRE 

Evaluarea personalului didactic se realizează pe 

baza fișei de evaluare și a raportului de activitate 

Fişele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor 

didactice/didactice auxiliare sunt validate în 

consiliul profesoral al unităţii de învăţământ și 

aprobate în consiliul de administrație 

Rezultatele evaluării sunt comunicate în scris 

personalului didactic. 

Realizarea și respectarea procedurii de evaluare, 

conform OMEN 3597/2014 

Revizuirea, aprobarea anuală a fișelor de evaluare 

și comunicarea personalului; 

Întocmirea și aprobarea fișei de evaluare pentru 

personalul didactic auxiliar și nedidactic, cu 

detalierea criteriilor de evaluare 

Respectarea tuturor etapelor precizate în legislația 

în vigoare, cu privire la evaluarea cadrelor 

didactice; 

În perioada 02-05.06.2020 s-a monitorizat activitatea conducerii unităților de învățământ preuniversitar 

privind măsurile luate în cele 21 de licee, 25 școli gimnaziale din municipiul Brăila, 41 școli gimnaziale din 

județul Brăila. Procesul de monitorizare privind asigurarea condițiilor igienico-sanitare și respectarea 

normelor de către elevi și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic fost realizat în temeiul 

prevederilor Ordinului comun nr.4267/841/2020. 

    În urma controalelor/monitorizărilor efectuate, de către inspectorii școlari s-a constatat respectarea 

prevederilor acestui ordin, astfel: 

-Fiecare unitate de învățământ este dotată cu termometru digital. La intrarea în unitatea de învățământ a 

personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor s-a măsurat temperatura de către cadrul 

medical, nefiind înregistrate situații ca temperatura să depășească 37,3
0 
C. 

-Accesul în fiecare instituție este organizat corect, fiind asigurată o suprafață minimă de 4 mp, pentru fiecare 

persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare 2 persoane apropiate. Parcursul elevilor se realizează pe 

un traseu bine delimitat și semnalizat, cu respectarea normelor de distanțare fizică. 

-La intrare în fiecare unitate de învățământ sunt asigurate materiale și echipamente de protecție: măști de 

protecție, covorașe dezinfectante, substanțe dezinfectante pentru mâini. 

-În toate unitățile de învățământ sunt afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de 

prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. 

-Toate unitățile de învățământ sunt dotate cu substanțe biocide, fiind dezinfectate regulat sălile de clasă 

(pupitre/mese, scaune), pardoselile, coridoarele, grupurile sanitare, etc.  

-Fiecare unitate de învățământ are elaborată propria procedură, conform art. 14 din Ordinul comun 

4267/841/2020. 

- Elevii au primit câte 2 măști, una la intrarea în unitatea de învățământ și una la sfârșitul activităților . 

- Au fost amenajate locuri speciale, semnalizate corespunzător pentru colectarea măștilor. 

 

VII. PALATUL COPIILOR 

CAPITOLUL I-RESURSE 

Rețeaua școlară-domeniul extrașcolar 

UNITATEA NR.ELEVI NUMĂR GRUPE SITUAȚIE JURIDICĂ 

Palatul Copiilor Brăila 2034 172 Cu personalitate juridică 

Filiala Ianca 315 25 Fără personalitate 

juridică 

Filiala Făurei   Fără personalitate 

juridică 

 

UNITATEA Nr.norme 

didactice 

Nr.cercuri Nr.cadre 

didactice 

Norme 

didactic 

auxiliar 

Nr.persoane 

nedidactice 

 

 Palat            20  20 3  Palat 
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Braila 

Structura Ianca 3 3 3 -  Ianca 

   - -  Faurei 

 

RESURSA UMANĂ CUPRINSĂ LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE 

FURNIZEAZĂ ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE : 

Palatul Copilor s-a preocupat de asigurarea necesarului de cadre didactice, de încadrarea corespunzătoare cu 

personal calificat, astfel încât elevii să beneficieze de un proces instructiv –educativ modernizat, ţintit pe 

realitatea concretă, care să aplice dominant caracterul practico –aplicativ pentru domeniile abordate în 

cercurile de activitate. 

 

 
UNITATEA Cadre 

Grad 

I 

Grad 

II 

Def Debutanți Fără 

grade 

Titulari 

cu 

norma 

de bază 

Suplinitor 

calificat 

Suplinitor 

necalificat 

Pensionari Asociați 

Palatul 

copiilor 

9 5 3 5  16 2 3 2 1 

Fil.Ianca 1 1 - 1 - 2 1 - - - 

Fil.Faurei - - - - - - - - - - 

RESURSE MATERIALE 

Infrastructură 

Palatul Copiilor Brăila; funcţionează în clădiri aflate in inventarul-patrimoniul propriu,  

Filiala Ianca funcţionează într-o clădire aflate în patrimoniul Primăriei Ianca pentru care are contract de 

concesiune până în 2025, Filiala Făurei numai are clădire proprie, activitatea nu se mai  desfășoară in această 

locație. 

Dotare este suficientă şi funcţională pentru a asigura obună organizare şi realizare a activităţilor extraşcolare 

propuse. 

RESURSE FINANCIARE 

Finanţare de la MEN 

 Se asigură cheltuielile pentru utilități, servicii, deplasarea copiilor în concursuri/festivaluri CAEN, materiale 

consumabile pentru funcționarea departamentelor secretariat/ contabilitate/ management și pentru 

intreținerea/igienizarea curentă a spațiilor, iar în afara acestora s-au mai alocat: 

 

UNITATEA FINANȚARE  MECTS FIANȚARE CL/CJ RESURSE  

EXTRABUGETARE 

Palatul Copiilor Brăila    

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 2 1  

Formare continuă/activitate metodică 

Cursuri formare 

UNITATEA NR.CADRE 

DIDACTICE 

TITLUL CURSULUI AVIZAT/ACREDITAT 

Palatul Copiilor Brăila 8 Digital nation Acreditat 

Filiala Ianca    

 

Alte forme de formare/perfeționare 

UNITATEA NR.CADRE 

DIDACTICE 

Simpozion/seminar/conferință Nivel   

Palatul Copiilor 

Brăila 

1 Simpozion, Seminar 

 

Național   

Activitate metodică 

Activități demonstrative/dezbateri/informări pe comisii metodice  

Cerc  pedagogic-Palatul Copiilor Braila de două ori pe semestru 

Proiecte derulate 
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UNITATEA PROIECTE CAEN PROIECTE 

CAERI 

PROIECTE 

CAEJ/LOCALE 

ALTE PROIECTE 

Palatul 

Copiilor 

Brăila 

  

Concurs 

interjudețean de 

carting ,,Așii  

volanului” 

Concurs județean de 

muzică 

In calitate de partener 

cu Primăria 

Municipiului Brăila: 

Festivalul florilor de 

toamnă 

Festivalul florilor de 

primăvară 

Spectacole la: 

căminele de bătrâni,  

orășelul 

copiilor,grădina 

zoologică,instituții 

publice cu ocazia 

sărbătorilor 

 

Rezultate/performanțe obținute cu copiii 

UNITATEA Concursuri 

interjudetene. 

nationale, 

internationale 

Loc I Loc II Loc III Mentiuni 

Palatul Copiilor 

Brăila 

 

    

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  

- 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;  
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- 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. 

 

 

VIII. FINANŢARE  

 

VIII.1. Investiţii, consolidări, reabilitări, reparaţii capitale, asigurare de utilităţi  

În anul şcolar 2019 -2020, Ministerului Educaţiei și Cercetării a repartizat Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Brăila pentru obiectivul „Reabilitare şi consolidare Şcoala Brăileană” suma de 200.000 lei (pentru 

continuarea lucrărilor), pentru obiectivul “ Lucrări de reabilitare construcţii şi instalaţii clădire ISJ Brăila – 

corp 1” suma de 300.000 lei (pentru continuarea lucrărilor), pentru obiectivul “ Reabilitare şi consolidare 

CCD – corp 2” suma de 100.000 lei (pentru continuarea lucrărilor), suma de 80.000 lei pentru reparații 

capitale Nava “ Borcea”, precum  și suma de 70.000 lei pentru dotări îndependente, din care 20.000 lei 

pentru I.S.J. și suma de 50.000 lei pentru C.C.D. 

Cu finanţare din fonduri europene, prin “Programul Operaţional  Regional  2014-2020” vor intra în lucrări de 

eficientizare energetică Grădiniţele cu program prelungit nr. 36, 47 şi 48 Brăila şi Grădiniţa cu program 

normal nr. 60, structură a Liceului cu Program Sportiv Brăila, lucrări aflate în stadiul de semnare contract de 

finanțare. 

VIII.2. Dotări  

Microbuze 

În anul şcolar 2019-2020, nici o unitate de învăţământ nu a primit microbuze sau autobuze şcolare.  

VIII.3. Burse 

Programul naţional „Acordare de burse”:    

În anul şcolar 2019 – 2020, s-au acordat următoarele burse:  

Cu finanţare/decontare prin ISJ : 

 burse elevi străini (moldoveni) = 19 beneficiari/ lunar, suma lunară/elev, fiind de 65 euro. 
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 burse elevi   „Merit Olimpic” = 2 beneficiari premiul II si 1 beneficiar premiul III conform  OMEN nr. 

5657 / 2018 – lunar, suma lunara / elev, fiind de 1560 lei si respectiv, 1.040 lei, conform OMEN nr. 

4.507/2018 

Numărul efectiv de beneficiari, la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2019 – 2020, este de 2 elevi, 

suma pe elev fiind diferită, în funcție de locul/medalia obținută. Acestea se acordă pe o perioadă de 12 luni,  

în conformitate cu Ordinul MEN 5657/2018, respectiv OMEN 4.507/2018 cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internațional 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. 

Cu finanţare/decontare prin consiliile locale:  se deconteaza burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor 

social, burse performanţă. 

VIII.4. Facilităţi 

Situaţia derulării programelor guvernamentale/ naţionale în anul şcolar 2019 – 2020 

 MANUALE 

Programul naţional „Manuale şcolare”:  

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila a 

încheiat contracte pentru anul şcolar 2019 – 2020 cu 21 edituri, conform O.M.E.N nr. 3398/2018, valoarea 

contractată, până la acest moment fiind de 157.501,00 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 EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA Incredintare directa 

8 EDITURA HUMANITAS EDUCATIONAL Incredintare directa 

9 EDITURA CARDINAL 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 OSCAR PRINT Incredintare directa 

16 EDITURA CORINT  Incredintare directa 

17 EDITURA NICULESCU ABC Incredintare directa 

18 EDITURA PREMS LIBREXIM Incredintare directa 

19 EDITURA PETRION+RADICAL+SIGMA Incredintare directa 

20 EDITURA AKADEMOS ART Incredintare directa 
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21 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 2019 – 2020 este 

de 14.877 elevi, repartizat astfel : 

 

Crt. TIP PACHETE Nr. pachete P.U. fără TVA Total fără TVA TVA Total cu TVA 

1 Pachete clasa pregătitoare  1.628 18,77 30.557,56 5.805,94 36.363,50 

2 Pachete clasa I 1.787 18,77 33.541,99 6.372,98 39.914,97 

3 Pachete clasele II-IV 4.722 18,77 88.631,94 16.840,07 105.472,01 

4 Pachete clasele V-VII 4.864 18,77 91.297,28 17.346,48 108.643,76 

5 Pachete clasa a VIII 1.876 18,77 35.212,52 6.690,38 41.902,90 

TOTAL 14.877 * 279.241,29 53.055,85 332.297,14 

 

Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate/buc si a serviciilor accesorii prestate, este cel înscris in 

oferta financiara, respectiv, un total de  279.241,29 lei la care se adaugă 53.055,85 lei TVA. 

 BANI DE LICEU 

Programul naţional „Bani de liceu”:  

Numărul mediu lunar de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2019 – 2020, a fost de 417  

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 MEN şi decontată de unităţile de învăţământ, pe anul 2018, fiind 

de 828.250 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 MEN. 

 BURSA PROFESIONALA 

Progrmul naţional „Bursa profesionala”:  

Numărul mediu lunar de beneficiari pentru anul  2019, la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2019 – 

2020, a fost de 1.716 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 MEN şi decontată de unităţile de învăţământ, pe anul 2019, fiind 

de 2.653.237 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 MEN. 

 ASIGURAREA TRANSPORTULUI  ELEVILOR 

Programul naţional „Asigurarea Transportului Elevilor”:  

Numărul mediu de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2019 – 2020, a fost de 19.648 

elevi, suma repartizată de ISJ Brăila din bugetul MEN şi decontată de unităţile de învăţământ, pe anul 

financiar 2018, fiind de 1.008.358 lei, în conformitate cu prevederile art.84 (3) din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 

2011 a educaţiei naţionale, se acorda elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, se 

decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură 

decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat 

sau în gazdă. 

  EURO 200 

Programul naţional „200 Euro”:  

Numărul efectiv de beneficiari la nivelul judeţului Brăila, pentru anul şcolar 2019- 2020, constând intr-un 

ajutor financiar (echivalentul a 200 euro), acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, 
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conform Legii 269/2004, a fost de 126 elevi, iar suma totală decontată de ISJ Brăila ridicându-se la 117.207 

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; 

- Ordinul 5239/2015. modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.625/2012. 

Pentru anul şcolar 2019– 2020, 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. 

Pentru județul Brăila, unitățile particulare au următoarele caracteristici: 

 

Mediul de 

rezidență 

Unitatea de învățământ cu 

personalitate juridică/niveluri 

de înv. școlarizate/Limba de 

predare/Adresa, nr. tel/fax/e-

mail 

Nr. 

clase/nr.elevi 

Unitatea de învățământ cu PJ este 

AUTORIZATĂ/ACREDITATĂ pe 

cel puțin un nivel de învățământ  

Director/Nr. 

decizie 

URBAN GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

NORMAL ”FREE 

CHILDREN”,BRĂILA, PRE,Str. 

TINERETULUI Nr. 30, Tel. 

0239/629202,  

ffreechildren@yahoo.com 

4/84 Preprimar acreditat/ Ordin 

4192/08.06.2015 

IORGOVEANU 

ZOIȚA/ Decizia 

697/30.08.2019 

URBAN 

  

ȘCOALA PRIMARĂ ”SFÂNTA 

MARIA”,BRĂILA, PRE, PRI; 

Str. GOLEȘTI, Nr. 49, BRĂILA, 

Tel/Fax 0239/616124, e-mail 

schw.angela@yahoo.com  

 Preprimar și primar  acreditat/Ordinul 

MECI nr. 4123/11.05.2010, program 

normal 

 

 

BENEDIC 

TEREZA/Decizia 

689/30.08.2019 

URBAN ȘCOALA PRIMARĂ ”DOCTOR 

LUCA”, BRĂILA,/Primar/Limba  

română/Bulevardul Independenței 

Nr. 238, BRĂILA,Tel/Fax 

0239/662611, e-mail 

scoalasanitara@gmail.com 

ȘCOALA GIMNAZILĂ  

”DOCTOR  LUCA”, BRĂILA/ 

Preșcolar și gimnazial/Limba  

română/Bulevardul Independenței 

nr. 238, BRĂILA,Tel/Fax 

0239/662611, e-mail 

scoalasanitara@gmail.com 

10/74 Primar acreditat/Ordinul OMECS  

Nr. 5209/11.09.2015/formă de 

învățământ cu frecvență ”zi” 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizare provizorie/Ordinul MECS 

Nr. 5828/28.11.2016/ formă de 

învățământ cu frecvență ”zi” 

 

 Diaconu Corina 

 Decizia nr. 

690/30.08.2019 

mailto:scoalasanitara@gmail.com
mailto:scoalasanitara@gmail.com
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URBAN LICEUL TEHNOLOGIC 

UCECOM  ”SPIRU HARET” 

BRĂILA, Liceal/Limba 

română/Sos. Râmnicu Sărat, Nr. 

78, Tel/Fax. 0239/611998, e-mail 

spiru_haret2003@yahoo.com 

4/70 Autorizat provzoriu/Ordinul nr. 

5278/25.09.2009/Domeniul 

”economic”, calificarea profesională” 

Tehnician în activități 

economice”/forma de învățământ ”zi” 

CODREANU 

ILEANA/Decizia 

nr. 699/30.08.2019 

URBAN ȘCOALA POSTLICEALĂ 

SANITARĂ ”SĂNĂTATE ȘI 

TEMPERANȚĂ”, 

BRĂILA/Postliceu/limba română/ 

B-dul INDEPENDENȚEI Nr. 238, 

Tel/Fax 0239662611/e-mail 

scoalasanitara@gmail.com 

0 Postliceu/ acreditat/ Ordin Nr. 

6190/18.12.2009/domeniul "sanatate 

si asistenta pedagogică” 

 

 Activitate 

suspendată 

conform adresei 

nr. 

417/03.10.2016, 

pentru anul școlar 

2017-2018.  

Pentru anul 

școlar  2019-2020 

Au fost cuprinși 

în rețeaua 

școlară, conform  

HCL, cu efective   

de elevi. 

URBAN ȘCOALA POSTLICEALĂ 

”F.E.G. EDUCATION” 

Postliceal/Limba română/zi/Brăila, 

Str. BOLINTINEANU, NR. 

16,Tel/Fax 0239/633977, e-mail 

fegeducationbraila@yahoo.com 

4/70 Autorizare provizorie/Ordinul Nr. 

3504/28.03.2016/domeniul ”sănătate 

și asistență pedagogică”, 

nivel5/calificări profesionale”asistent 

medical generalist”, ”asistent medical 

de farmacie”, ”asistent medical 

balneofiziokinetoterapie și 

recuperare” 

Crețu Emilia/ 

Decizia 

nr.122/31.08.2018 

 

mailto:spiru_haret2003@yahoo.com
mailto:scoalasanitara@gmail.com
mailto:fegeducationbraila@yahoo.com
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Date privind numărul de elevi/preșcolari cuprinși în învățământul particular autorizat 

 
Nr

. 

Cr

t. 

Denumire PJ Număr 

preșcolari cu 

program 

normal 

Număr 

preșcolari cu 

program 

prelungit / 

săptămânal 

Număr elevi 

învățământ 

primar 

Număr elevi 

învățământ 

gimnazial 

Număr elevi 

învățământ 

tehnologic și 

confesional 

(ZI) 

Număr elevi 

învățământ 

profesional, 

inclusiv stagiile de 

pregătire 

practicănvățământ 

dual 

Urba

n 

Rural Urba

n 

Rur

al 

Urba

n 

Rur

al 

Urba

n 

Rural Urba

n 

Rural Urban Rural 

1 GRĂDINIŢA "FREE CHILDREN" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" 

BRĂILA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 

3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR. LUCA" 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

4 ŞCOALA POSTLICEALĂ "F.E.G. EDUCATION" 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 

5 ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "SĂNĂTATE ŞI 

TEMPERANŢĂ" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 ŞCOALA PRIMARĂ "SFÂNTA MARIA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL  20 0 0 0 0 0 20 0 79 0 66 0 
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Date privind numărul de elevi/preșcolari cuprinși în învățământul particular acreditat 

Nr

. 

Cr

t. 

Denumire PJ  Număr 

preșcolari cu 

program 

normal 

Număr 

preșcolari cu 

program 

prelungit / 

săptămânal 

Număr elevi 

învățământ 

primar 

Număr elevi 

învățământ 

gimnazial 

Număr elevi 

învățământ 

liceal teoretic 

(ZI) 

Număr elevi 

învățământ 

liceal 

învățământ 

liceal 

teoretic 

(SERAL) 

Număr elevi 

învățământ 

tehnologic și 

confesional 

(ZI) 

  

  Urba

n 

Rur

al 

Urba

n 

Rur

al 

Urba

n 

Rur

al 

Urba

n 

Rur

al 

Urba

n 

Rur

al 

Urba

n 

Rur

al 

Urba

n 

Rur

al 

1 GRĂDINIŢA "FREE CHILDREN" 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" 

BRĂILA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR. LUCA" 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ŞCOALA POSTLICEALĂ "F.E.G. EDUCATION" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "SĂNĂTATE ŞI 

TEMPERANŢĂ" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 

6 ŞCOALA PRIMARĂ "SFÂNTA MARIA" 44 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL  44 0 143 0 144 0 0 0 0 0 0 0 107 0 
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Situația centralizată a domeniilor și calificărilor profesionale/formă de învățământ: 

Denumirea unităţii de 

învăţământ 

Calificarea  profesională Forma de 

învăţământ 

Statut 

ȘCOALA 

POSTICEALĂ ”F.E.G. 

EDUCATION” 

 

 asistent medical generalist  Postliceu/zi Autorizat provizoriu  

asistent medical de farmacie Postliceu/zi Autorizat provizoriu 

asistent medical 

balneofiziokinetoterapie  și 

recuperare 

Postliceu/zi Autorizat provizoriu 

Liceul UCECOM 

"Spiru Haret" - 

municipiul Brăila 

Tehnician în activităţi 

economice 

Liceal, seral Autorizat provizoriu 

Şcoala Gimnazială "Dr. 

Luca" 

 -  Primar Acreditat  

Şcoala Gimnazială "Dr. 

Luca" 

 -  Preșcolar, gimnazial Autorizat provizoriu  

 Scoala Primară  "Sf. 

Maria" 

 -  Preșcolar, primar Acreditat 

Grădiniţa "Free 

children" 

 -  Preșcolar Acreditat 

 

Priorităţi pentru învăţământul particular și pentru alternativele educaționale care au fost 

urmărite în anul școlar 2019-2020 

Pentru învățământul particular: 

Pluralism educaţional presupune existenţa unor instituţii şcolare, pe lângă sistemul de învăţământ oficial 

organizat de stat, care oferă o nouă variantă de instruire şi educare, propunând alte conţinuturi, strategii 

educaţionale şi forme de evaluare, considerate ca reprezentând un progres pedagogic. 

Pluralismul educaţional reprezintă expresia libertăţii şi democraţiei în domeniul învăţământului. 

1. Studierea riguroasă a fiinţei copilului, într-o dublă perspectivă: conformarea la exigenţele vârstei şi 

indvidualizarea acestui proces;  

2. Educaţia se impune a fi funcţională, trebuie să rezolve o trebuinţă conştientizată;  

3. Promovarea unei legături permanente între şcoală şi viaţa practică;  

4. Primatul culturii formative; 

5. Fructificarea spontaneităţii, ca mijloc de realizare a punctului de vedere funcţional. 

Priorităţi pentru alternative educaţionale 

1. Implicarea cadrelor didactice şi a copiilor în activităţi organizate la nivelul disciplinelor învăţământ 

preprimar şi primar în vederea promovării activităţii din alternativele educaţionale şi a evidenţierii 

rezultatelor copiilor; 

2. Restabilirea parteneriatelor cu Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step şi Asociaţia 

Waldorf şi derularea unor activităţi comune; 

3. Diseminarea activităţii în alternativele educaţionale la nivelul disciplinelor; 

4. Popularizarea în rândul părinţilor, a cadrelor didactice, a comunităţii locale a specificului alternativelor 

educaţionale 
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Înscrierile copiilor în alternativele educaţionale sunt făcute pe bază de dosare în registrele speciale, în 

conformitate cu reglementările în vigoare. 

Elevii dovedesc receptivitate la sistemul de învăţământ pe centre de interes şi rezultatele lor la învăţătură 

sunt pe măsură, ei reuşesc să citească, să scrie, să socotească, se descurcă în activitatea de grup. Evoluţia 

rezultatelor extraşcolare este dovedită şi de caietele de evaluare ale elevilor şi de mapele acestora 

Manualele şcolare utilizate în unitate sunt avizate de M.E.C. şi puse la dispoziţie, conform comenzilor 

înregistrate,  de către Centrul de manuale aflat în subordinea I.Ş.J. Brăila.  

Calitatea managementului unităților particulare 

La toate unităţile de învăţământ particular preuniversitare din municipiul Brăila postul de director nu s-a 

ocupat prin concurs specific, ci prin numire cu delegaţie din partea fundaţiilor finanţatoare. 

În toate unităţile de învăţământ particular preuniversitar există planuri manageriale corect întocmite. 

Baza materială 

Pentru anul şcolar 2019-2020 școlile particulare brăilene au asigurat desfăşurarea procesului de învăţământ 

în condiţii corespunzătoare, în spaţii proprii, dotate corespunzător. 

Şcolile  particulare sanitare desfăsoară activitatea de instruire practică în unităţile spitaliceşti din municipiul 

Brăila, cu care au fost încheiate contracte pentru asigurarea desfăşurării optime a pregătirii practice de 

specialitate. 

Pentru învățământul alternativ: 

În judeţul Brăila funcţionează un singur tip de alternative educaţionale de stat: Step by Step. 

Activitatea în această alternativă se desfăşoară la nivel preprimar   doar pe raza municipiului Brăila. 

Calitatea resurselor umane 

Personalul didactic este încadrat în conformitate cu legislaţia în vigoare, de către I.Ş.J. Brăila prin 

Compartimentul de selecţie, evidenţă, mobilitate şi promovare personal. 

La nivelul fiecărei alternative, sunt încadrate cadre didactice calificate, care au parcurs cursurile de abilitare 

în aplicarea alternativei educaţionale Step by Step. 

Cadrele didactice sunt încadrate conform specializării / specializărilor de pe diploma de licenţă / de 

absolvire. Numărul de ore pe săptămână se încadrează între limita minimă şi maximă din planul-cadru. Toate 

cadrele didactice din alternative au elaborat instrumentele de proiectare pe discipline de învăţământ.  

În ceea ce priveşte perfecţionarea prin activităţi metodice, la nivel preşcolar, se organizează cercul pedagogic 

al alternativelor educaţionale și cadrele didactice participă la cercurile pedagogice conform distribuţiei la 

nivel judeţean.  

Specificul alternativelor este prezentat în cadrul întâlnirilor metodice la nivelul unităţilor de învăţământ sau 

judeţean, realizându-se, astfel, un flux de informaţie necesar pentru a fi respectate standardele naţionale de 

calitate a actului educaţional. 

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 

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 
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 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 

6 12 6 0 - - 6 20 

  

Concluzii în urma efectuării controalelor/inspecţiilor 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE MĂSURI AMELIORATIVE 

Există disponibilitate de  a folosi 

metode interactive în procesul 

de predare-învățare-evaluare. 

 

 

 Numărul mic de profesori 

titular în învățământul 

particular. 

 Scăderea numărului de activități 

practice. 

  

 Monitorizarea activității manageriale 

a unităților de învățământ particular. 

 Creșterea numărului de inspecții de 

specialitate 

 

- Nr. ore de consiliere a directorilor/directorilor adjuncţi/consilierilor educativi:  1ora/lună/școală- 2 ORE 

PE LUNA/PE ȘCOALĂ= 12 ORE PE LUNĂ 

- Există participări la diverse întâlniri cu autorităţi locale, parteneri educaţionali-  

- Participarea inspectorului de specialitte, impreună cu directorul de grădinița Free Children la întânirea 

din  octombrie de la Tulcea cu Asociația unităților de învățământ particular și cu Inspectorul școlar din 

MEN; 

- Documente relevante elaborate pentru domeniul coordonat-  

- Există bază de date privind Ordinele de acreditare/autorizare provizorie pentru unitățile de învățământ 

particular; 

- Există Bază de date privind evoluția numărului de elevi din unitățile de învățământ particular; 

-  Există raport privind activitatea educațională din unitățile de învățământ particular. 

- Monitorizarea achizițiilor de manuale școlare la nivelul județului=grad de îndeplinire pe semestrul I-

90%. 

 

IX.2 ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE 

Inspecţii/controale efectuate în unităţi de învăţământ cu învăţământ alternativ 

 

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 

- 7  -  - 2 2 

 

Concluzii 

În urma reactualizării datelor, se observă o scădere a numărului de grupe/ clase care oferă copiilor un sistem 

alternativ de învăţare. Nivele de studiu în care sunt organizate clase în alternative educaţionale sunt 

preprimar, în care funcţionează 23 grupe Step by Step şi 2 grupe Waldorf. 

Deşi, în urma evaluării nivelului de dezvoltare a copiilor preşcolari, respectiv, elevilor, se constată că 

serviciile de educaţie oferite sunt de bună şi foarte bună calitate, tot mai multe şcoli, renunţă la clasele Step  
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by Step. Rezultatele copiilor atât pe perioada în care învaţă într-o clasă Step by Step precum şi în etapa 

următoare  sunt în concordanţă cu finalităţile educaţiei şi cu standardele naţionale. 

În urma discuţiilor cu cadrele didactice şi directorii unităţilor de învăţământ, s-a constatat că principalele 

motive care conduc la restrângerea sistemului de învăţământ alternativ sunt: 

-Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step şi Asociaţia Waldorf se implică tot mai puţin în 

coordonarea, oferirea suportului metodologic şi orientarea activităţii didactice; 

 -Părinţii deţin puţine informaţii cu privire la alternativele educaţionale. 

 

 

X. INTEGRAREA EUROPEANĂȘI PROGRAME DE COOPERARE ȘCOLARĂ EUROPEANĂ 

X.1. SITUAȚIA SOLICITĂRILOR DE FINANȚARE 

La runda de selecție 11 februarie 2020, în cadrul programului Erasmus +, pentru acţiunea cheie 1 (KA1), 

proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare,  au depus candidaturi la Agenţia Naţională 

(A.N.P.C.D.E.F.P.) un număr de 7 unități scolare. La acelaşi termen, un număr de 2 licee tehnologie au 

depus proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale -VET. 

La runda de selecție 23 aprilie 2020, în cadrul programului Erasmus +, pentru acţiunea cheie 2 (KA2), 

proiecte de parteneriat strategic, au depus candidaturi la Agenţia Naţională (A.N.P.C.D.E.F.P.) un număr de 

8 instituții școlare din județul Brăila, rezultatele urmând a fi anunțate. 

 Au fost aprobate 3 proiecte în cadrul acţiunii cheie 1, proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare 

(KA1)   şi 1 proiect VET –proiect de mobilitate în domeniul formării profesionale 

Nr. 

Crt  

Unitatea Școlară Nr. Referință Tip proiect 

1 Grădinița nr. 37 2020-1-RO01-KA101-078991 KA101 

2 Liceul Agricol “Gh. 

K.Constantinescu” 

2020-1-RO01-KA101-079405 KA101 

3 Colegiul Tehnic “C.D. Nenițescu” 2020-1-RO01-KA101-079590 KA 101 

4. Liceul Tehnologic “Panait Istrati” 2020-1-RO01-KA102-079414 KA102 VET 

 

X. 2 PARTENERIATE ERASMUS + ÎN DERULARE 

Proiecte Erasmus +  aflate în derulare în anul școlar 2019 – 2020 în județul nostru: 

Nr. 

crt.  

Unitatea de 

învățământ 

Titlul proiectului Nr referinta 

proiect E+ 

Tip  

KA1/ 

KA2 

Anul 

aprobării 

1.  Colegiul Național “N. 

BĂLCESCU” 

S(t)imulating European 

Identity 

2017-1-EL-01-

KA219-

036330-_2 

KA 2 2017 

2.  Liceul Tehnologic „G. 

MOISIL” 

Skill Display- Show what  

you can do 

2018-1-ES01- 

KA201-050729 

KA 2 2017 

3.  Colegiul Economic 

„ION GHICA” 

Integrarea competențelor 

TIC în domeniul educației 

economice 

2018-1-RO01-

KA101-

048086 

KA1 2018 

4.  Școala Gimnazială 

„ION BĂNCILĂ” 

Tranziția actului educațional 

de la traditional la modern 

prin integrarea mijloacelor, 

metodelor și instrumentelor 

TIC  

2018- 1- 

KA101- 

048156 

KA1 2018 

5.  Școala Gimnazială 

SILIȘTEA 

Invățare și socializare 

Electronica @școala 

2018- 1- 

RO01- KA101- 

047581 

KA1  2018 

6.  Școala Gimnazială 

ROMANU 

Dezvoltarea competențelor 

IT în context european 

2018 – 1- 

RO01- KA101- 

048537 

KA1 2018 

7.  C.S.E.I. Bridging cultures 2018-1-RO01-

KA229-
KA2 2018 
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049625 

8.  C.S.E.I We-the children of Mother 

Earth 

2018- 1-PL01-

KA229-

050926 

KA 2 2018 

9.  Școala Gimnazială 

ROMANU 

Active citizens promoting 

cultural heritage 

 

2018-1-RO01-

KA229-

049171 

KA2 2018 

10.  Școala Gimnazială 

„Sf. Andrei” 

STOP ESL! START 

Interdisciplinary education 

for future! 

 

2018-1-RO01-

KA229-

049395 

KA2 2018 

11.  Școala Gimnazială „A. 

Pann”  

TRANSDISCIPLINARITY 

– BRIDGE OR BORDERS 

IN 21 CENTURY? 

2018-1-RO01-

KA229-

049482_1 

KA2 2018 

12.  Școala Gimnazială 

„Sfantul Andrei” 

Cultural Heritage: 

Cherishing the Past, 

Building the Future 

2018-1-CY01-

KA229-

046852_3 

KA2 2018 

13.  Colegiul Național 

„Nicolae Bălcescu” 

Geo-Explorers 2018-1-CZ01-

KA229-

048000_4 

KA2 2018 

14.  Școala Gimnazială 

„Alexandru Ioan 

Cuza” 

Unsere Erde, unsere 

Zukunft!? 

2018-1-DE03-

KA229-

047342_5 

KA2 2018 

15.  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 

16.  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 

17.  Școala Gimnazială 

„Nikos Kazantzakis” 

Open doors to creative 

generations 

2018-1-IT02-

KA229-

048576_2 

KA2 2018 

18.  Școala Gimnazială 

“Alexandru Ioan 

Cuza” 

EUROPEAN CITIZENS 

OF TOMORROW 

2018-1-IT02-

KA229-

048591_4 

KA2 2018 

19.  Școala Gimnazială 

ROMANU 

Storytelling for Cultural and 

Language Development 

2018-1-MT01-

KA229-

038477_5 

KA2 2018 

20.  Școala Gimnazială 

„Nikos Kazantzakis” 

BE THE CHANGE YOU 

WANT TO SEE 

2018-1-Pl01-

KA229-

051218_2 

KA 2 2018 

21.  Liceul Tehnologic 

„Edmond Nicolau” 

The mystery lies in QRs- 

coding and decoding in 

education 

2018-1-PL01-

KA229-

051254_2 

KA2 2018 

22.  Școala Gimnazială 

„Mihail Sadoveanu” 

Around Cultural Heritage 

Investigate European Values 

with Erasmus+ 

2018-1-PT01-

KA229-

047257_5 

KA2 2018 

23.  Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 2 

Senses, Thinking & 

Education on Action for 

Mankind 

2018-1-SI01-

KA229-

047004_5 

KA2 2018 

24.  Școala Gimnaziala 

„Sfantul Andrei” 

Let's make a Bridge with 

Mind Games 

2018-1-TR01-

KA229-
KA2 2018 
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058534_4 

25.  Școala Gimnazială 

ROMANU 

Strategies Preventing Early 

School Leaving 

2018-1-TR01-

KA229-

058929_5 

KA2 2018 

26.  Școala Gimnazială 

„Ion Băncilă” 

i-City 2018-1-UK01-

KA229-

048124_5 

KA2 2018 

27.  Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 6 

What do we think about... 

developing critical thinking. 

2018-1-UK01-

KA229-

048269_5 

KA2 2018 

28.  Liceul Tehnologic 

„Grigore Moisil” 

Innovaroom: generating 

new classrooms ideas for a 

better school education 

2018- 1-ES01-

KA201-

050729 

KA2 2018 

29.  Liceul Teoretic 

„Nicolae Iorga” 

Le français par les TICES 2019-1-RO01-

KA101-

062462 

KA1 2019 

30.  Şcoala Gimnazială 

Victoria 

Drumul către normalitate 2019-1-RO01-

KA101-

061975 

KA1 2019 

31.  Liceul Tehnologic 

„Edmond Nicolau” 

Paşi europeni în formare 

profesională 

2019- 1-RO01-

KA102-

061679 

KA1 2019 

32.  Şcoala Gimnazială 

Stăncuţa 

Cycling Your Channels to 

Learn about Europe 

2019-1-ES01-

KA229-

064109_2 

KA2 2019 

33.  Şcoala Gimnazială 

„Ecaterina Teodoroiu” 

AD-dicted to education! 2019-1-ES01-

KA229-

065445_3 

KA2 2019 

34.  Colegiul Economic 

„Ion Ghica” 

Agence de voyage : "Envol 

vers la Lune" 

2019-1-FR01-

KA229-

062284_2 

KA2 2019 

35.  Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr. 37 

Place to be....... to live in 

harmony 

2019-1-FR01-

KA229-

062943_6 

KA2 2019 

36.  Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr. 2 

Nature Loving Kids 2019-1-HU01-

KA229-

060889_6 

KA2 2019 

37.  Şcoala Gimnazială 

“Ecaterina Teodoroiu” 

Games Always Make 

Everyone Smart. The 

culture of inclusion in 

European citizenship: by 

playing we include 

2019-1-IT02-

KA229-

062309_2 

KA2 2019 

38.  Şcoala Gimnazială 

Stăncuţa 

Learn our common heritage 

through film 

2019-1-IT02-

KA229-

063104_2 

KA2 2019 

39.  Colegiul Naţional 

“Ana Aslan” 

Mathematics with games 

and fun in all europe 

2019-1-IT02-

KA229-

063342_2 

KA2 2019 

40.  Şcoala Gimnazială 

Vădeni 

Sciences and Mathematics 

into Learning English 

2019-1-LV01-

KA229-

060448_6 

KA2 2019 

41.  Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr. 8 

Eat healtier, live for the best 2019-1-PL01-

KA229-

065117_2 

KA2 2019 
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42.  Şcoala Gimnazială 

Romanu 

Move your body, move your 

mind - developing mental 

skills through board, field, 

sports and ICT games. 

2019-1-PL01-

KA229-

065863_5 

KA2 2019 

43.  Şcoala Gimnazială 

Vădeni  

If I were a teacher 2019-1-RO01-

KA229-

063789_1 

KA2 2019 

44.  Şcoala Gimnazială 

“Nikos Kazantzakis” 

Cultural festivals 2019-1-SI01-

KA229-

060526_3 

KA2 2019 

45.  Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr. 6 

Friendly European 

Experiential Learning 

2019-1-SK01-

KA229-

060795_2 

KA2 2019 

46.  Colegiul Naţional 

„Nicolae Bălcescu” 

Dijital Mahalle 2019-1-TR01-

KA229-

073788_4 

KA2 2019 

47.  Şcoala 

Gimnazială”Alexandru 

Ioan Cuza” 

Birlikte Başarabiliriz 

(We can achieve together) 

2019-1-TR01-

KA229-

074649_2 

KA2 2019 

48.  Liceul Tehnologic 

“Anghel Saligny” 

Learn together –creates 

opportunities 

2019-1-ES01-

KA202-

065993 

KA2 2019 

49.  Liceul Tehnologic 

“Anghel Saligny” 

From combustion engine 

vehicle to electric vehicle 

2018-1-PL01-

KA204-

050952 

KA2 2018 

50.  I.S.J. Brăila  Prévenir l’illettrisme  par 

des dispositifs pédagogiques 

innovants et la cooperation 

avec les familles 

2017-1-FR01-

KA201-

037402 

KA2 2017 

51.  I.S.J. Brăila Silent words of refugees do 2019-1-TR01-

KA201-

073983 

KA2 2019 

 

In cadrul monitorizărilor, având ca arie de referinţă: implementarea proiectelor Erasmus+, metodele şi 

instrumentele de monitorizare utilizate au fost : 

- Chestionare privind proiectul de mobilitate KA1; 

- Chestionarul privind proiectul de parteneriat strategic KA2; 

- Chestionare privind implicarea directorului în proiecte şcolare; 

- Chestionare privind implicarea elevilor în proiecte şcolare; 

- Chestionare adresate cadrelor didactice din şcoală; 

- Observaţia directa şi indirectă; 

- Interviuri; 

- Convorbiri telefonice. 

Proiectele au respectat obiectivele şi activităţile propuse în formularele de candidatură şi au înregistrat un 

multiplu impact : 

Impactul asupra elevilor: 

- îmbunătăţirea abilităţilor sociale; 

- îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice; 

- creşterea abilităţilor în utilizarea TIC; 

- îmbunătăţirea cunoştinţelor despre ţările partenere şi cultura acestora;  

- spiritul de echipa; 

- creşterea gradului de toleranţă şi acceptare reciprocă ; 

- eliminarea prejudecăţilor şi xenofobiei; 

- spirit fair-play în contextul cetăţeniei europene; 
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- munca în echipă; 

- valorificarea potenţialului elevilor; 

- cetăţenie europeană 

Impactul asupra profesorilor: 

- îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice; 

- îmbunătăţirea compeţentelor pedagogice; 

- îmbunătăţirea competenţelor manageriale; 

- creşterea abilităţilor în utilizarea TIC; 

- creşterea motivaţiei; 

- îmbunătăţirea cunoştintelor despre ţările partenere şi cultura acestora; 

- dorinţa de perfecţionare, abilităţile de comunicare şi munca în echipă; 

- îmbunătăţirea comunicării profesor/elev. 

  Impactul  asupra comunității locale: 

- îmbunătăţirea imaginii şcolilor în comunitate; 

- îmbunătăţirea cooperarii între profesorii din şcolile care deruleaza proiecte Erasmus+ şi comunitatea 

locală. 

 Diseminările acestor proiecte s-au realizat astfel: 

-în mass media locală, pe site-ul scolii; 

- prin amenajarea colţului proiectului amenajat în cadrul instituţiei de învăţământ; 

-  la nivelul comisiei metodice din şcoală, prin discuţii tematice ; 

- la cercul pedagogic al cadrelor didactice din judeţ, organziat în semestrul 1; 

- la cercul pedagogic cu directorii si metodiştii din judetul Brăila; 

-  în cadrul şedintelor cu părinţii din unităţile şcolare care derulează astfel de proiecte prin prezentarea 

obiectivelor şi a activitatilor derulate sau care urmează a fi derulate. 

 

  X.3.  Proiecte E-TWINNING aflate în derulare în anul școlar 2019 – 2020 

 

NR. 

CRT. 

UNITATEA ȘCOLARĂ NUMELE PROIECTULUI 

ETWINNING 

PERIOADA DE 

DERULARE 

1.  COLEGIUL ECONOMIC ION 

GHICA 

PERUSAL IN THE SHADE 

OF AN OLD TREE 

 IANUARIE 2020 –

IUNIE 2021 

2.  COLEGIUL ECONOMIC “ION 

GHICA” 

LET’S DANCE 

TOGETHER! 

MARTIE 2020-IUNIE 

2021 

3.  COLEGIUL ECONOMIC “ION 

GHICA” 

SAVE YOUR WATER MARTIE 2020-IUNIE 

2021 

4.  COLEGIUL ECONOMIC “ION 

GHICA” 

STOP SCHOOL DROPOUT! IANUARIE-IUNIE 2020 

5.  COLEGIUL ECONOMIC “ION 

GHICA” 

BUSINESS ACADEMY NOIEMBRIE 2019-

IUNIE2020 

6.  COLEGIUL ECONOMIC “ION 

GHICA” 

MY CITY, MY FOOD OCTOMBRIE 2019-

IUNIE2020 

7.  COLEGIUL ECONOMIC “ION 

GHICA” 

DRAMATIZE IT! OCTOMBRIE 2019-

IUNIE2020 

8.  COLEGIUL ECONOMIC “ION 

GHICA” 

LEAVES OF ETERNAL 

WISDOM 

SEPTEMBRIE 2019 - 

IUNIE 2020 

9.  COLEGIUL ECONOMIC “ION 

GHICA” 

DIVERSITATEA ETNICĂ 

ÎN TARA MEA 

OCTOMBRIE 2019-

IUNIE2020 

10.  COLEGIUL ECONOMIC “ION 

GHICA” 

GAME OF CULTURES IANUARIE2020-

IUNIE2020 

11.  COLEGIUL ECONOMIC “ION 

GHICA” 

DON'T BULLY, BE 

KINDLY 

DECEMBRIE 2019 - 

IUNIE 2020 

12.  COLEGIUL ECONOMIC “ION 

GHICA” 

"CEL " COMMON 

EUROPEAN LEGENDS 

IULIE 2019-IUNIE2020 

13.  COLEGIUL ECONOMIC “ION WHOLE SCHOOL FEBRUARIE2019-
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GHICA” APPROACH IN THE 

INTEGRATION PROCESS 

OF IMMIGRANTS 

IUNIE2020 

14.  COLEGIUL NAŢIONAL 

“GHEORGHE MUNTEANU 

MURGOCI" BRĂILA 

1. SUPER BOYS AND 

SUPER GIRLS ; 2. 

ETWINDEMOCR@T 

1. 2018-2020; 2. 2019-

2020 

15.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR.2 

NATURE LOVING KIDS-

N.L.K.  

2019-2021 

16.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR.2 

SENSES, THINKING & 

EDUCATION ON ACTION 

FOR MANKIND 

13.09.2018- 20.12.2020 

17.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION 

BĂNCILĂ” 

COLOURS, HOLIDAYS 

AND AUTUMN CUSTOMS 

AN ȘCOLAR 2019-

2020 

18.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION 

BĂNCILĂ” 

FORTRESSES, KNIGHTS 

AND MEDIEVAL 

CASTLES 

AN ȘCOLAR 2019-

2020 

19.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION 

BĂNCILĂ” 

CYBER SECURITY AN ȘCOLAR 2019-

2020 

20.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION 

BĂNCILĂ” 

EASTER DURING 

ISOLATION 

AN ȘCOLAR 2019-

2020 

21.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„COSTACHE GRIGORE ȘUȚU” 

SOBE (SINIFIM OKULUM 

BENIM EVIM) (MY CLASS 

MY SCHOOL IS MY 

HOME) 

OCTOMBRIE 2019 - 

MARTIE 2020 

22.  SCOALA GIMNAZIALĂ 

„COSTACHE GRIGORE ȘUȚU” 

STOP BULLYING! OCTOMBRIE 2019-

MARTIE 2020 

23.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„COSTACHE GRIGORE ȘUȚU” 

IARNA, SĂRBĂTOAREA 

COPILĂRIEI 

DECEMBRIE 2019- 

IANUARIE 2020 

24.  LICEUL TEORETIC “ NICOLAE 

IORGA”  

LE FRANCAIS PAR LES 

TICE  

15. O6. 2019- 

30.05.2022 

25.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

ROMANU 

1. INSIDE OUT 

2. 30 DAYS 30 

CHALLENGES 

3. DEVELOPING SOCIAL 

AND EMOTIONAL SKILLS 

THROUGH INTERNET 

AND SOCIAL MEDIA  

4 . TRAVELLING AROUND 

THE WORLD 

1. MARTIE- IUNIE 

2020 

2. MAI - IUNIE 2020 

3. OCTOMBRIE 2019 - 

IUNIE 2020 

4. OCTOMBRIE 2019 - 

IUNIE 2020 

26.  GRADINITA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR.6 

MİNİ TASARIM VE 

BECERİ ATÖLYESİ (MİNİ 

DESİGN AND SKİLLS 

WORKSHOP PROJECT) 

MARTIE-IUNIE 2020 

27.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AL.I. 

CUZA” 

WE CAN ACHIEVE 

TOGETHER 

1.09.2019-31.08.2021 

28.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AL.I. 

CUZA” 

FAKE NEWS IN THE FAKE 

NEW AGE 

1.09.2018-31.08.2021 

29.  INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN BRĂILA 

PREVENIR L 

ILLETTRISME PAR DES 

DISPOSITIFS 

PEDAGOGIQUES 

INNOVANTS ET LA 

COLLABORATION AVEC 

LES FAMILLES 

1.09.2017-31.08.2020 
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X.4.  OLIMPIADE ȘI CONCURSURI CU TEMATICĂ EUROPEANĂ 

4.1. OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ŞI GÂNDIRE CRITICĂ  

TINERII DEZBAT, 2020 

Etapa județeană a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire citică – Tinerii dezbat, ediţia 

2020, programată a se desfășura pe data de 9 mai 2020, nu a mai avut loc, din cauza situației epidemiologice 

privind evoluția pandemiei SARS-CoV-2, conform art. 2 al OMEC nr. 4304 /2020 privind anularea tuturor 

30.  INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN BRĂILA 

SILENT WORDS OF THE 

REFUGEES DO 

1.09.2019-31.08.2021 

31.  ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

MOVILA MIRESII  

MY CHRISTMAS YOUR 

CHRISTMAS 

septembrie – decembrie 

2019 

32.  ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

MOVILA MIRESII 

CELEBRATE EUROPE 

DAY AND THE 70TH 

ANNIVERSARY OF THE 

SCHUMAN 

DECLARATION 

noiembrie 2019 – mai 

2020 

33.  LICEUL TEHNOLOGIC 

„EDMOND NICOLAU” 

LET OUR VIOLENCE END 

(LOVE) 

14.04.2020-06.06.2022 

34.  LICEUL TEHNOLOGIC 

„EDMOND NICOLAU” 

TRADITIONAL AND 

ORIGINAL OBJECTS IN A 

LEARNING SCHOOL 

(TOOLS) 

10.02.2020-01.06.2020 

35.  LICEUL TEHNOLOGIC 

„EDMOND NICOLAU” 

ECO-SE-RE 01.01.2020- 01.06.2020 

36.  LICEUL TEHNOLOGIC 

„EDMOND NICOLAU” 

MODERN TIME 

TRAVELLER 

11.10.2019-01.04.2020 

37.  LICEUL TEHNOLOGIC 

„EDMOND NICOLAU” 

BE HEALTHY, BE 

HELPFUL FOR THE 

FUTURE 

13.09.2019-01.06.2020 

38.  LICEUL TEHNOLOGIC 

„EDMOND NICOLAU” 

EMOTII DIGITALE 9.05.2020-30.06.2020 

39.  LICEUL TEHNOLOGIC 

„EDMOND NICOLAU” 

READ, COMPETE, 

CREATE! 

Octombrie 2019 - 

februarie 2020 

40.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI 

EMINESCU” 

CULTURES TRADITIONS 

COSTUMES 

OCTOMBRIE 2019 -

MARTIE 2020 

41.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI 

EMINESCU” 

1 DAY OF SCHOOL OCTOMBRIE 2019-

MAI 2020 

42.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

STĂNCUȚA 

CYCLE (CYCLE YOUR 

CHANNELS TO LEARN 

ABOUT EUROPE) 

2019-2021 

43.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

STĂNCUȚA 

LEARN OUR COMMON 

HERITAGE THROUGH 

FILM 

2019-2021 

44.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR.36, BRĂILA 

TEACH ME YOUR 

LANGUAGE 

2018 - 2020 

45.  LICEUL TEORETIC “PANAIT 

CERNA” 

THE SOLUTION IS LESS 

POLLUTION 

2019-2020 

46.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

VICTORIA 

1.TIME TO MAKE THE 

MOVE 

2.CULTURAL BRIDGES IN 

EUROPE 

3.THE OLYMPIC SPIRIT IN 

SCHOOL 

1. 10.2019-06.2020 

2. 2020-2021  

3. 02.2020-06.2020 
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competițiilor școlare internaționale, naționale, regionale, activităților  educative internaționale, 

naționale, interjudețene, organizate în anul școlar 2019-2020 

CONCURS  „MADE FOR EUROPE" 

Etapa judeţeanǎ - ediţia a XIV a – AN 2020 

Etapa județeană a concursului național “MADE FOR EUROPE” 2020, programată a se desfășura pe data de 

13 martie 2020 la Liceul Tehnologic “Edmond Nicolau” Brăila,  nu a mai avut loc, din cauza contextului 

epidemiologic, privind evoluția pandemiei SARS-CoV-2, cf. art. 2 din OMEC nr. 4304/2020 

Au transmis intenţii de participare cu produse de proiect şi au participat la etapa judeţeanǎ 6 unitǎţi de 

învǎţǎmânt cu un total de 8 produse. 

 COMPETIŢIA NAŢIONALĂ „ŞCOALĂ EUROPEANĂ” - EDIŢIA 2020 

programată a se desfășura în luna aprilie 2020 nu a mai avut loc, din cauza contextului epidemiologic, 

privind evoluția pandemiei SARS-CoV-2. 

Unități școlare brăilene care dețin certificatul   „ŞCOALĂ EUROPEANĂ” 

1. Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Brăila 2018 

2 Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”  2018 

3 Şcoala Gimnazială VĂDENI, judeţul Brăila 2019 

4 Colegiul Naţional „Ghe. Munteanu Murgoci” Brăila 2019 

 

Concurs ȘCOALA AMBASADOR AL PARLAMENTULUI EUROPEAN, AN ȘCOALAR  2019 - 

2020 

Colegiul Național “NICOLAE BĂLCESCU” a primit titlul de ȘCOALA AMBASADOR AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN (EPAS) în a cadrul programului educativ cu același nume. 

Programul urmărește îmbunătățirea cunoștințelor despre Europa și democrația parlamentară europeană în 

rândul tinerilor care sunt familiarizați cu posibilitățile pe care cetățenia europeană le oferă, precum și cu 

rolul pe care Parlamentul European îl joacă în procesul decizional european. 

 

X.5. ACTIVITĂȚI METODICE 

X.5.1. Cercuri pedagogice organizate la nivelul judeţului 

S-au desfăşurat următoarele activităţi în cadrul cercurilor pedagogice organizate în acest an școlar: 

 

NR. CERC  DATA și LOCUL 

DESFASURARII 

TEMATICA CERCULUI ȘI RESPONSABILII 

PENTRU ACTIVITATE 

Cerc 1 28 noiembrie 2019 

      Școala Gimnazială 

“ION BĂNCILĂ” Brăila 

 

Tema: Exemple de bune practici in derularea proiectelor 

Erasmus+ 
Activități:  

1. Știu să fiu în siguranță în mediul virtual” -, activitate 

de diseminare proiect Erasmus+ „Tranziția actului 

educațional de la tradițional la modern prin integrarea 

mijloacelor, metodelor și instrumentelor TIC”. 

2. Cum să construiești orașul ideal" - activitate de 

diseminare proiect Erasmus+ „iCity” 

3. „Mituri și legende europene” - activitate de diseminare 

proiect Erasmus+ „From MYTHOS to LOGOS. 

Educational Approaches to the European Folk Myths 

and Legends”   

4. Modalități de diseminare a activităților din cadrul 

proiectelor erasmus+ (utilizarea etwinning space, 

simpozion, reviste, postere, webinar....)  

Profesori care au susținut activitatea: 

prof. Aramă Lavinia - Școala Gimnazială “Ion Băncilă” 

Brăila 

prof. Munteanu Daniela - Școala Gimnazială “Ion Băncila” 

Brăila 

prof. prof. Dumitriu Anamaria- director Școala Gimnazială 

“Ion Băncila” Brăila 
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prof. înv. primar Scară Adelina - Școala Gimnazială “Ion 

Băncila” Brăila 

prof. Maria Tanase - Școala Gimnazială “Ecaterina 

Teodoroiu” Brăila 

Cerc 2  Colegiul Economic “Ion 

Ghica” Brăila 

29 noiembrie 2019 

Tema: Dezvoltarea imaginii școlii în comunitate prin 

proiectele Erasmus+”    

Activități: 

1. Noi experiențe Erasmus+ în cadrul proiectelor 

CITEEC și “Agence de voyage – envol vers la lune” 

2. “Fake news //reality”- mass-media în societatea actuală 

3. “Innovaroom” – adaptarea spațiilor școlare pentru un 

învățământ de calitate 

4. “Let’s play together” -  diseminare produs final realizat 

în cadrul proiectului “Let’s build bridges together” 

Profesori care au susținut activitatea:   

Prof. Elena Zemeilli – Colegiul Economic “Ion Ghica” 

Brăila; 

Prof. Doinița Zafiu - director  Colegiul Economic “Ion 

Ghica” Brăila; 

Prof. Daniela Condei – Liceul Tehnologic “Grigore 

Moisil” 

Prof. Viorica Dobre - Școala Gimnazială “Al.I.Cuza” 

Prof. Daniela Petre - Școala Gimnazială “Al.I.Cuza” 

Prof. Adelina Macovei – Școala Gimnazială “Aurel 

Vlaicu” 

Prof. Mihai Adina Valentina – Şcoala Gimnazială “Sf. Andrei”Brăila 

Prof. Perianu Steluţa – Şcoala Gimnazială Vădeni, jud. Brăila.  

Alte acțiuni de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor europene, derulate în unități școlare 

din județul Brăila: 

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 

2019 

 25 

septembrie 

2019 

Școala Gimnazială 

“AL.I. CUZA” 

50 Școli, Licee, Colegii 

Naționale din municipiu 

şi judeţ 

 

2. Consultanță  Pe 

parcursul 

întregului 

semestru 

I.S.J Brăila 50 persoane Toate şcolile din 

municipiu şi judeţ 

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 

 28 

noiembrie 

2019 

Școala Gimnazială 

“ION BANCILĂ” 

35 persoane Grădinițe și școli 

gimnaziale din 

municipiu și județ 

4. Prezentare material  29 Colegiul Economic 40 persoane Licee, Colegii 
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Erasmus+ 

In cadrul cercului 

pedagogic al 

responsabililor cu 

proiecte 

educaționale din 

municipiu și județ 

“Proiecte Erasmus 

+-modalitate de 

asigurare a calității 

în educație 

noiembrie 

2019 

“ION GHICA” naționale, școli 

gimnaziale din 

municipiul și județul 

Brăila 

 

Semestrul al- II –lea 

 

Nr. 

crt. 

Tipul activității 

(eventual 

titlu/tema) 

Data Loc de 

desfășurare 

Nr. de 

participanți 

Instituții/organizații 

de proveniență 

1. 

 

 

 

 

Conferința de 

diseminare a 

proiectelor E+ 

derulate de ISJ 

Brăila 

 15 ianuarie 

2020 

ISJ Brăila 60 Școli, Licee, Colegii 

Naționale din municipiu 

şi judeţ 

 

2. Conferință de 

diseminare a 

proiectului 

Erasmus+ derulat 

de Școala 

Gimnazială “AL.I. 

CUZA” Brăila 

 

21 

februarie 

2020 

Școala Gimnazială 

“AL.I. CUZA” 

Brăila 

100 Elevi, părinți, cadre 

didactice, comunitate 

locală 

3. Conferința online 

încheiere proiect 

E+ 

EUSID 

1  

Iunie 2020 

Colegiul Național 

“Nicolae Bălcescu” 

vizionare 

youtube 

vizionari 

aprox. 100 

Elevi, părinți, cadre 

didactice, comunitate 

locală  

4. Consultanță  Pe 

parcursul 

întregului 

semestru 

I.S.J Brăila 50 persoane Toate şcolile din 

municipiu şi judeţ 

 

 

 

XI. CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BRĂILA 

 

ANALIZA INSTITUŢIONALĂ 

1.1.Prezentarea generală a domeniilor de activitate a CJRAE Brăila                           

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brăila se dorește a fi un nucleu care, în parteneriat cu 

oricare actor social, să gestioneze acțiunile, activitățile și serviciile educaționale existente la nivel județean, 

de la serviciile de expertizare și diagnosticare până la terapiile specifice de compensare, recuperare, 

reabilitare și integrare. 

Beneficiari sunt copiii/elevii /tinerii din școlile de masă și speciale,părinți, cadre didactice precum și membri 

ai comunității brăilene. 

Pentru noi, succes înseamnă asigurarea egalității de șanse pentru integrarea școlară, profesională și socială a 

copiilor/tinerilor noștri. 

Realizarea misiunii noastre este condiționată de calitatea serviciilor pe care le oferim, centrate pe interesul 

superior al beneficiarilor: 
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-de asistență psihopedagogică și orientare școlară și profesională, furnizate prin C.J.A.P. și cabinetele 

de asistență psihopedagogică; 

-de terapii logopedice, furnizate prin C.L.I.și cabinetele logopedice interșcolare; 

-de orientare/reorientare școlară și profesională, furnizate prin SEOSP și COSP; 

-de consultanță pentru educația incluzivă furnizată prin SEOSP; 

-de formare prin parteneriate cu diverse instituții; 

-de informare și consiliere pentru cadre didactice, copii, părinți, precum si pentru alți membri ai comunității 

prin profesorii consilieri școlari, profesorii logopezi și profesorii din cadrul SEOSP; 

-de consiliere și prevenire a delincvenței și predencvenței juvenile, prin profesorii consilieri școlari; 

       

Beneficiari direcți sunt: 

-copii, elevi, tineri; 

-părinți sau aparținători legali ai copiilor; 

-personalul angajat în unitățile de învățământ sau în alte instituții care acționează în domeniul problematicii 

copiilor; 

-membri ai comunității locale; 

Beneficiar indirect: 

  -societatea; 

1.2. Obiective generale și specifice stabilite în planul managerial, asumate la solicitarea I.S.J. Brăila și a 

altor agenți 

OBIECTIVE STRATEGICE 

A.Cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor; 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1.Asigurarea asistenței specializate pentru toți beneficiarii; 

B. Asigurarea calității serviciilor specializate pe care le oferă instituția; 
OBIECTIVE SPECIFICE 

1.Evaluare profesionistă; 

2.Consiliere psihopedagogică și intervenție terapeutică asigurate de personal didactic bine    pregătit; 

C.Colaborarea cu ceilalți factori educaţionali; 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1.Asigurarea serviciilor în echipe multidisciplinare; 

D.Implicarea părinţilor în realizarea actului educațional; 

OBIECTIVE SPECIFICE1.Consolidarea relațiilor în triada elev-părinte-profesor 

E.Elaborarea de studii utile pentru beneficiari ; 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1.Elaborarea studiilor privind orientarea școlară și profesională a elevilor din clasele terminale; 

2.Elaborarea studiilor la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Brăila și a instituțiilor de învățământ 

partenere; 

3.Creșterea gradului de utilitate pentru beneficiari; 

F. Aplicarea de  programe şi proiecte ,în parteneriat cu instituții din comunitatea locală, din țară sau 

din străinătate;  

OBIECTIVE SPECIFICE 

1.Identificarea corectă a nevoilor populației școlare din județul Brăila; 

2.Implicarea, cu precădere, a partenerilor din mediul rural; 

3.Valorificarea rezultatelor obținute, în anii școlari următori; 

PROGRAME ŞI PROIECTE PROPUSE ANUL ŞCOLAR 2019-2020, ÎN VEDEREA REALIZĂRII 

OBIECTIVELOR STRATEGICE:  

●Programe de prevenţie a violenţei din mediul şcolar;  

●Programe de prevenţie a comportamentelor de risc;   

●Programe de prevenţie a abandonului şcolar;  

●Programe de intervenţie în terapia tulburărilor de limbaj; 

●Programe de orientare școlară și profesională; 

●Programe de dezvoltare personală a elevilor;  

●Programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice; 

● Programe de informare și consultanță pentru părinți; 
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ACTIVITĂŢI ÎN SPRIJINUL REALIZĂRII OBIECTIVELOR STRATEGICE ALE CJRAE 

BRĂILA ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

●Promovarea imaginii instituţionale şi a serviciilor oferite prin pliante, broşuri, rapoarte;  

●Colaborări, parteneriate cu alte instituţii;  

●Consiliere individuală şi de grup a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice;  
●Depistarea timpurie a copiilor cu CES; 

●Evaluarea complexă a copiilor cu CES;  

●Activităţi recuperatorii asigurate copiilor cu CES;  

●Demersuri operaţionale centrate pe educaţia incluzivă în parteneriat cu CSEI Brăila;  

●Activităţi specifice în cadrul programelor de prevenţie şi intervenţie;  

●Activităţi specifice în cadrul programelor de orientare școlară și profesională;  

●Activităţi specifice în cadrul programelor de formare a cadrelor didactice şi părinţilor;  

●Consiliere, sprijin în domeniul proiectării, derulării, participării la lectoratele cu părinţii;  

●Elaborare de materiale cu caracter psihopedagogic - chestionare, fişe de lucru, programe, proiecte, broşuri, 

pliante;  

●Cercetare psihopedagogică în urma analizei de nevoi  

●Asigurarea serviciilor de terapie logopedică preşcolarilor şi elevilor de vârstă școlară mică;  

●Dezvoltarea profesională a personalului din CJRAE prin participarea la cursuri, masterate, obţinerea 

atestatelor de liberă practică şi a licenţelor pe teste psihologice;  

●Asigurarea resurselor umane şi valorificarea eficientă a resurselor materiale; 

1.3. Resurse umane la nivelul CJRAE Brăila 

1.3.1.Situația posturilor în anul școlar 2019-2020 

         Anul școlar  

2019-2020 

NR. 

POSTURI 

EXISTENTE 

DIN CARE: 

Didactice Didactice auxiliare Nedidactice 

Ocupate Vacante Ocupate Vacante Ocupate Vacante 

Aparat propriu CJRAE 7,50 1,00 0 3,00 1,50 2,00 0 

CJAP 8,67 7,67 0 1,00 0 0 0 

Cabinete școlare și interșcolare 

de asistenţă psihopedagogică 
21,00 21,00 0 0 0 0 0 

Centre și cabinete logopedice 

interșcolare 
16,00 16,00 0 0 0 0 0 

SEOSP 5,50 5,00 0 0 0,50 0 0 

TOTAL CJRAE 58,67 50,67 0 4,00 2,00 2,00 0 

 

1.3.2.Situația numărului de persoane în anul școlar 2019-2020 

     

       Anul  școlar 2019-2020 

NR. 

PERSOANE 

DIN CARE: 

   Didactice     Didactice  

     auxiliare 

 Nedidactice 

Aparat propriu CJRAE           6             1            3           2 

CJAP           8             7            1           0 

Cabinete școlare și interșcolare de 

asistenţă psihopedagogică 
        19           19            0           0 

Centre și cabinete logopedice 

interșcolare 
        15           15            0           0 

SEOSP (P.C.O.)          0             0            0           0 

TOTAL CJRAE        48           42            4           2 
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1.3.3. Situația necesarului de posturi la nivel de județ 

     

       Anul  școlar 2019-2020 

NR. 

POSTURI 

NECESARE  

DIN CARE: 

   Didactice Didactice auxiliare Nedidactice 

Aparat propriu CJRAE           8,00           1,00                5,00            2,00 

CJAP           8,67           7,67                1,00            0 

Cabinete școlare și interșcolare de 

asistenţă psihopedagogică 
        53,00         53,00    0            0 

Centre și cabinete logopedice 

interșcolare 
        25,00         25,00    0            0 

SEOSP           6,00           5,00                1,00            0 

TOTAL CJRAE       100,67         91,67    7,00            2,00 

1.3.4. Situația gradelor didactice    

An școlar Debutant Definitiv Grad II Grad I Doctorat 

2019-2020 1 4          14           22 1 

1.3.5.Numărul unităților de învățământ preuniversitar  care beneficiază de serviciile oferite în anul școlar 2019-

2020 

 

 Anul  școlar 

  2019-2020 

Preșcolar  Primar+Gimnazial Liceal         Total 

       unități urban rural urban rural urban rural 

Cabinete de  

asistență  

psihopeda 

gogică 

    16             0         20        17     19                1 

          73 
 16                   37         20 

Cabinete  

logopedice 

    16      0        20         17       8           1           62 

 16                  37          9 

 

● Sunt evidențiate doar unitățile școlare cu personalitate juridică. Multe grădinițe și școli gimnaziale 

sunt structuri ale acestor unități.Serviciile sunt asigurate și structurilor.În mediul rural există doar 2 

unități de nivel liceal/profesional și 0 grădinițe cu personalitate juridică. 

1.3.6. Numărul unităților de învățământ preuniversitar arondate cabinetelor  

 

    Anul  școlar 

     2019-2020 

Nr. grădinițe Nr. școli gimnaziale Nr. licee și școli 

profesionale 

urban rural Nivel primar Nivel gimnazial urban rural 

urban rural urban rural 

Cabinete de  

asistență  

psihopedagogică 

    15    0           0      0       13       15            2           1 

 Total:15          Total:0          Total:28                  Total:3          

Cabinete  

logopedice 

      8     0     13   17      0       0          8          1 

 Total:8          Total:30          Total:0                  Total:9          

 

● Sunt evidențiate doar unitățile școlare cu personalitate juridică. Multe grădinițe și școli gimnaziale 

sunt structuri ale acestor unități.Serviciile sunt asigurate și structurilor.În mediul rural sunt doar 2 

unități de nivel liceal/profesional și 0 grădinițe cu personalitate juridică.În județul Brăila, majoritatea 

covârșitoare a copiilor/elevilor învață în unitățile școlare din municipiu și din orașele Făurei, Ianca și 
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Însurăței unde serviciile sunt asigurate în proporție de 100%.( în medie 1200 copii și elevi/prof. 

consilier școlar și 32 copii și elevi în terapie/prof.logoped, aria de depistare pentru fiecare logoped fiind  

peste cea prevăzută de legislația în vigoare).  

2. ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CJAP) ȘI A 

CABINETELOR ȘCOLARE ȘI INTERȘCOLARE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

2.1CONSILIERE 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 

    An școlar 2019-

2020 

       86      908 1468 

 

1801 

 

685 891 

 

 

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) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

CADRE 

DIDACTICE 

(în cabinet) 

1. Nr. elevilor 

consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. cadre didactice 

consiliate individual 

Programe de auto/ 

intercunoaştere/dezvoltare 

personală 

1558 

 

77 

 

127 

 

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) 

1416 

 

 

 

 

320 

 

 

 

325 

 

 

 

 

Managementul învăţării/ 

dezvoltare cognitivă/ 

dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului 

școlar, a absenteismului/ 

abandonului  școlar) 

449 

 

 

 

144 

 

 

158 

 

 

Orientarea carierei  752 

 

61 

 

66 

 

Educaţia pentru  un stil de viaţă 

sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, 

a traficului de ființe) 

157 

 

35 

 

27 

 

Identificarea problemelor cu 

care se confruntă la clasă  

21 8 28 

Prezentarea cazului  40 37 

Managementul clasei   90 

Managementul timpului 3   

Managementul adaptării la 2  12 
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grupa mică și mijlocie  

Problemele adolescenței 2   

Comunicarea la nivelul familiei, 

modalități de relaționare   

11 

2. 

 

 

Problematica (cazuistica) cu cea 

mai mare frecvenţă înregistrată 

în unitatea dvs. 

 

(Ierarhizați problematica/ 

cazuistica înregistrată în 

unitatea dvs., pe o scală de la 1 

la 10, acordând 10 puncte 

problemei cu cea mai mare 

frecvență și 1 problemei cu cea 

mai mică frecvență) 

 

 

Programe de auto/ 

intercunoaştere/ dezvoltare 

personală  

9 

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) 

10 

Managementul învăţării/ 

dezvoltare cognitivă/ 

dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului 

școlar, a 

absenteismului/abandonului 

școlar) 

7 

Orientarea carierei  

 

 

8 

Educaţia pentru  un stil de viaţă 

sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, 

a traficului de ființe) 

6 

- altele =- 5 

3. Copii cu CES (cu certificat de 

orientare școlară și profesională) 

Nr. cazuri în 

unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

965 419 

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 

2153 341 

5. Copii în risc de abandon școlar Nr. cazuri în 

unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

346 67 

 

2.2.CONSILIERE DE GRUP 

2.2.1.Număr de beneficiari 

Consiliere 

de grup în 

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 
Nivel  

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

Nr.  

gru 

puri 

Nr. 

pre 

șco 

lari 

Nr.  

gru 

puri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

gru 

puri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

gru 

puri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

gru 

puri 

Nr. 

pă 

rinţi 

Nr.  

gru 

puri 

Nr. 

cadre 

didactice 

10 218 84 1563 159 2930 78 1417 32 374 21 219 
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2.2.2. Activităţi de consiliere de grup 

 

Nr. crt Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu 

elevii   

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de 

atitudini, abilități, activități formale, nonformale ș.a) 

Nr. total 

activități 

Nr. total 

benefIciarI 

1. Autocunoaștere – problematica pubertății, a adolescenței, 

exerciții de conștientizare a emoțiilor; fotocarduri – 

inspirație și creativitate, „Clasa a V-a, o provocare 

interpersonală” ; „Despre colegialitate la final de clasa a IV-

a”, etc. 

651 

 

 

 

8035 

 

 

 

2. Dezvoltare personală – calități personale, harta mentală a 

punctelor forte, impulsivitatea și efectele ei, interesele mele, 

absolvirea clasei a IV a, etc. 

167 

 

 

2065 

 

 

3. Dezvoltarea abilităților emoționale și de comunicare, 

„Rațional versus irațional”, „Comunicare asertivă – 

nonviolentă”; „Asertivitatea și cum devin asertiv?”; 

„Managementul emoțiilor”, etc. 

809 

 

 

9687 

 

 

4. Orientarea carierei – conceperea CV – ului european; 

prezentarea la interviu; identificarea valorilor personale; 

piața muncii locale și cea națională; informare cu privire la 

învățământul dual – profesional; activitâți în parteneriat cu 

AJOFM:  

“Ghidul meseriilor viitorului” 

“ Vreau să aleg școala potrivită!” 

„Împreună pentru viitor!” 

699 

 

 

 

 

 

5328 

 

 

 

 

 

5. Strategii pentru gestionarea stresului la examen/Pregătirea 

pentru examen/Managementul stresului în timpul 

examenului 

18 543 

6. Educația pentru un stil de viață sanogen 312 5098 

7. Dezvoltare prin activități ludice specifice preșcolarilor 2 71 

8. Formare de atitudini – „Prietenia” 1 26 

9. Filtrarea mesajelor de tip fakenews - material informativ 1 89 

10. Grupul de prieteni si fenomenul 5Gang  2 18 

11. „Istoria leului românesc” 2 31 

12. Dezvoltarea deprinderilor de autoservire 4 17 

13. Managementul învățării - tehnici de învățare eficiente 334 5771 

14. Managementul timpului – Programul săptămânal 5 354 

15. Cum combatem anxietatea  7 340 

16. Bullying-ul în mediul școlar – prevenire – „Scoala non-

violentei!” 

133 1395 

 

17. „Ziua Națională a Meseriilor!” 10 159 

18. „Ziua Internațională a Drepturilor Copilului” (20 nov.) 1 27 

19. „Ora de NET!” 33 335 

20. „Surprize de la Mos” 2 34 

21. Managementul conflictului 37 387 

22. „Scoala o mare familie” 7 123 

23. „Da pot! Suntem o echipă!” 8 138 

24. „Eu și părinții mei!” „Familia mea!” „Amintiri din familie!” 5 378 

 

25. „Comportament agresiv - asertiv – pasiv/ comportamente și 

consecințe” 

12 288 

26. Activităţi de promovare a serviciilor de consiliere şi 

asistenţă psihopedagogică (popularizare, identificare nevoi) 

227 

 

5162 
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27. „Creșterea rezilienței!” 12 850 

28. -Servicii on-line - consiliere on-line 

-Reguli de igienă, 

-Pliant - corona virus UNICEF 

-Primul meu jurnal 

-Povestea focului - poveste terapeutică 

-Să povestim despre activităţile de timp liber!  

-Să povestim despre copilărie!  

-Cum îl ajutăm pe copil să-și gestioneze emoțiile? 

-De ce trebuie să stăm in casă! 

38 1029 

 

Nr. crt Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu 

cadrele didactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu 

părinții la invitația educatorului/ învățătorului/ 

dirigintelui ș.a.) 

Nr. total 

activități 

Nr. total 

beneficiari 

1. “Pentru a convietui cu izolarea ….”    11 106 

2. Managementul carierei 11 94 

3. Autocunoașterea  2 95 

4. Managementul comunicării la clasă, în situații de criză 17 179 

5. Managementul relației profesor - elev 5 86 

6. Managementul carierei elevului 13 210 

7. Managementul învățării 26 175 

8. Managementul emoțiilor 42 175 

9. Strategii pentru gestionarea stării de urgență 194 293 

10. Stop bullying! 1 45 

11. Comunicare si respectarea regulamentului şcolar 2 4 

12. Metode de predare interactive centrate pe elev 1 30 

13. Implicarea familiei în educația copilului 2 16 

14. Stil de viață sănătos 3 37 

15. Particularități ale dezvoltării preșcolarilor. Ghiduri 

metodice 

4 11 

16. Educația practică a preșcolarilor prin realizarea activităților 

online. Exemple online privind desfășurarea activităților de 

grup 

12 11 

17. Siguranța elevilor pe drumul „casă – școală”   1 10 

18. Abandonul școlar 1 5 

19. Dezvoltare durabilă. Aspecte metodologice în educație 4 172 

20. Activităţi de promovare a serviciilor de consiliere şi 

asistenţă psihopedagogică (popularizare, identificare nevoi) 

6 149 

 

21. Materiale psihopedagogice privind  consilierea educațională 

și managementul grupurilor de elevi - online 

89 670 
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Nr. crt Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu 

părinții 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu 

părinții la invitația educatorului/ învățătorului/ 

dirigintelui ș.a.) 

Nr. total 

activități 

Nr. total 

beneficiari 

1. Lectorate părinți elevilor din cls. a XI profesională și cls. a 

XII-a – liceu - orientare școlară și profesională 

2 13 

2. Lectorat - “Cum să ai o relație bună cu fiul adolescent? “ 1 12 

3. Lectorat - Dezvoltare personală și autocunoaștere - “Criza 

adolescenței!” 

13 112 

4. Lectorat - Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen   4 45 

5. “Decalogul părintelui modern în zilele de coronavirus,  

fiti cetățeanul care vreți să devină copilul  vostru!”  

1 23- 

6. “Pentru a convietui cu izolarea ….” - Exemple online 

privind desfășurarea activităților practice  la domiciliu cu 

copilul 

14 293 

7. Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de comunicare  

184 1500 

8. Lectorat cu părinți elevilor care prezintă CES -

Managementul conflictelor  

1 6 

9. Lectorat - Comunicare și respectarea regulamentului şcolar 6 154 

10. Lectorat - Siguranța pe internet. Violență. Bullying. 7 140 

11. Lectorat - Problemele de adaptare la debutul in liceu 2 25 

12. Eu și copilul meu 2 3 

13. Lectorate – OSP pentru părinții elevilor din cls. a VIII-

a(rețeaua școlară licee, școli profesionale) 

10 190 

14. Lectorat - Informarea părinților privind învățământul 

profesional și dual 

1 9 

15. Lectorate – Comunicare părinte –elev – Puncte tari, 

neajunsuri 

16 244 

 

16. Lectorat - Tipuri de comunicare 13 146 

17. Lectorat – Managementul timpului și învățării - părinții 

elevilor de Cls. VIII –a și a- XII-a liceu 

5 39 

18. Lectorat - Prevenirea și combaterea abandonului școlar 7 69 

19. Călătoria norului – poveste online 2 146 

20. Formare de atitudini sănătoase privind examenul național - 

online 

1 76 

21. Lectorat - Prezentarea ofertei de activități a cabinetului de 

asistență psihopedagogică 

12 142 

 

2.2.3. Programe de consiliere de grup 

2.2.3.1. Tematica abordată  

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii Număr 

total programe 

Număr total 

beneficiari 

programe 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală   

83 

 

6191 



 
           INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEA BRĂILA               

 

283 

 

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) 

128 

6588 

 

 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității          

(se include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului 

școlar) 

 

80 4935 

 

Orientarea carierei  94 4353 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 

12 1190 

 

Altele (popularizarea activităților desfășurate de cabinetul de asistență 

psihopedagogică din cadrul școlii) 

25 3446 

 

 

    2.2.3.2. Detalierea programelor de consiliere de grup 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere de grup 

a elevilor 

Locul de 

desfășurare 

(urban/ 

rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr.  bene 

ficiari 

1. Programe de dezvoltare emoțională și 

autocunoaștere - fotoconsiliere de grup - 

,Imaginile vorbesc despre tine!”; 

“Inteligența emoțională”; “Jurnalul 

emoțiilor”; Tehnici de eliberare emoțională. 

   

urban Elevi nivelul 

primar, 

gimnazial și 

liceal  

187 2261 

 

 

 

rural Elevi nivelul 

primar și  

gimnazial 

139 903 

 

2. Programe pentru prevenirea abandonului 

școlar - “Spuna DA prezenței la școală”; 

“Spune NU, absenteismului și abandonului 

școlar” 

urban 

 

Elevi nivelul 

preșcolar,   

Primar și 

gimnazial 

23 

 

576 

 

3. Programe pentru autocunoaștere și 

dezvoltare personală pentru elevii cu CES; 

-”Speciali de umani!” – program de 

dezvoltare personală pentru  elevii cu CES, 

exerciții – joc de autocunoaștere și 

relaționare, vizionare de scurtmetraje 

privind autocunoașterea - fotocarduri 

urban Elevi cu CES 

nivelul 

primar,  

gimnazial și 

liceal 

14 721 

rural Elevi cu CES 

nivelul liceal 

și  

gimnazial  

4 148 

4. Programe pentru autocunoaștere și 

dezvoltare personală - Upgrade EU.1!; “Eu 

cine sunt? ”; „Cunoaşte-te pe tine însuţi”; 

„Ne certăm, ne împăcăm”; „Arta de a fi 

rezilient!”; Dezvoltarea stimei de sine;  

Adolescența – particularități ale dezvoltării; 

„ Noi toți suntem unici”;Temperamentul; 

Stima de sine și imaginea de sine; Exerciții 

de autocunoaștere ;site-uri pentru 

dezvoltare personală 

urban Elevi nivel, 

primar, 

gimnazial și 

liceal 

185 

 

3743 

  

 

 

rural Elevi nivelul 

primar și  

gimnazial 

97 1475 

  

  

5. Programe pentru stimularea motivației urban Elevi nivel 

primar și 

gimnazial 

6 858 

6. Programe pentru managementul învățării - 

Stiluri de învățare; „Învaţă să înveţi!”; 

urban Elevi nivel 

primar, 

160 2740 
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„Succes/eșec școlar” 

Metode și tehnici de studiu eficiente pentru 

învățare; „A invăța să înveți – o necesitate 

prezentă și viitoare”; „Cum să învăț 

eficient!” 

gimnazial și 

liceal 

rural Elevi nivel 

primar și 

gimnazial 

137 

  

761 

  

7. Programe pentru utilizarea corectă a 

surselor de informații - “Copiii și 

internetul” 

urban Elevi    

nivel liceal 

2 736 

rural Elevi nivel 

gimnazial 

1 81 

8. Programe de orientare în carieră -  

“Meseriile viitorului “- dezbateri, consiliere 

și orientare privind meseriile viitorului și 

pregătirea pentru acestea, în cadrul 

proiectului “Împreună pentru viitor” 

urban Elevii cls. a 

VIII a, a XII a 

și cls. a XI a 

profesională 

71 2128 

 

rural Elevii cls. a 

VIII a și cls. a 

XI a 

profesională 

38 402 

9. Programe de orientare în carieră  - 

consiliere privind învățământul profesional 

și dual:”Cariera între mit și realitate”; 

„Liceul, primul pas spre cariera 

profesională”; Chestionarul Holland; 

„Alegerea profesiunii între aspirație și 

împlinire”; „Meseria face diferența!”; 

„Cum redactăm o scrisoare de intenție 

eficientă”; „Interviul de angajare”;  

„Planificarea carierei – marketing 

personal”; „Este profesia mea!”; “'Îmi 

construiesc viitorul!”; 

http://platforma.orientat.ro 

urban Elevi    

nivel 

gimnazial și 

liceal 

166 

 

1403 

 

 

 

rural Elevi    

nivel 

gimnazial  

63 

 

420 

 

10. Programe pentru un stil de viață sănătos! urban Elevi nivel 

primar și 

gimnazial 

49 468 

 

rural Elevi nivel 

primar și 

gimnazial 

53 690 

11. Programe pentru prevenirea bullyingului  

Bullying- Strategii de prevenție și 

intervenție; 

urban Elevi nivel 

primar și 

gimnazial 

23 591 

 

 

12. Programe pentru prevenirea violenței -

„Inteligenta invinge violența!” 

rural Elevi nivel 

gimnazial 

10 155 

urban Elevi nivel 

gimnazial și 

liceal 

15 191 

13. Prevenirea consumului de substanțe cu risc rural Elevi cls. a 

VIII a 

1 17 

14. Programe pentru prevenirea 

comportamentului agresiv – Comportament 

agresiv – asertiv – pasiv; Comportamente 

pro și antisociale; Toleranță; 

urban Elevi nivel 

primar și 

gimnazial 

4 156 

15. Programe pentru îmbunătățirea comunicării 

și respectarea regulamentului școlar - "Ne 

jucăm. Comunicăm. Învățăm." Stiluri de 

comunicare; 

urban Elevi nivel 

gimnazial 

136 

 

760 

 

rural Elevi nivelul 

primar 

16 60 
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16. Programe pentru managementul stresului 

 

urban Elevi nivel 

gimnazial 

54 798 

17. Programe pentru popularizarea activităților 

desfășurate de cabinetul de asistență 

psihopedagogică din cadrul școlii 

urban Elevi nivel 

gimnazial și 

liceal 

140 3084 

 

rural Elevi nivel 

primar și 

gimnazial 

14 362 

18. Programul „Fred Goes Net” urban Elevi 

potențiali 

consumatori 

etnobotanice 

4 15 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere de grup a 

părinților 

Locul de 

desfășurare 

(urban/ 

rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

1. „Comunicarea și respectarea 

regulamentului școlar!” 

urban Părinții 

elevilor de 

clasa a VIII-a 

3 26 

2. „Implicarea familie în educația copilului” urban  Părinții 

elevilor de 

nivel primar 

și gimnazial 

24 79 

rural Părinții 

elevilor de 

nivel primar, 

gimnazial și 

liceal 

2 13 

3. Stil de viață sănătos! rural Părinții 

elevilor de 

nivel primar 

și gimnazial 

2 22 

4. „Eu și copilul meu!” urban Părinții 

elevilor de 

nivel 

gimnazial 

4 12 

5. Abandonul școlar rural Părinții 

elevilor de 

nivel primar 

și gimnazial 

3 11 

6. Cum relaționăm cu proprii copii? urban Părinții 

elevilor de 

nivel primar 

și gimnazial 

8 40 

7. Orientarea carierei urban Părinții 

elevilor de 

clasa a VIII-a 

1 3 

8. Stiluri parentale de comunicare 

 

rural Părinții 

elevilor de 

clasa a VIII-a 

8 103 

9. Bullyingul și impactul asupra copiilor urban Părinții 

elevilor de 

nivel primar 

și gimnazial 

6 302 
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10. Programe pentru diseminarea  rezultatelor 

obținute în urma desfășurării programelor 

de consiliere pentru elevi 

urban/ 

rural 

Părinții 

elevilor 

cuprinși în 

programe de 

consiliere 

6 53 

11. Programe pentru popularizarea activităților 

desfășurate de cabinetul de asistență 

psihopedagogică din cadrul școlii 

rural Părinții 

elevilor din 

unitatea 

respectivă 

9 109 

 
Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere de grup a 

cadrelor didactice 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

1. Managementul comunicării urban Cadre 

didactice 

11 154 

2. Managementul carierei – Invățământul 

profesional și dual 

urban Cadre 

didactice 

8 112 

3. Comunicare cu elevii în situații de criză rural Cadre 

didactice 

9 23 

4. “Vizita!” urban Cadre 

didactice 

14 10 

5. Trimiterea de materiale informative către 

cadrele didactice online pe grupul de 

whatsapp al școlii, pe google classroom sau 

pe e-mail 

urban/ 

rural 

Cadre 

didactice 

463 257 

 

2.3.Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 

 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   178 

Număr de elevi consiliaţi individual 249 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 3615 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente 

agresive / violente) 112 

Număr de cadre didactice consiliate 213 

  

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 1251 

  

 

2.4. Implicarea în studii psihosociologice la nivel de școală, județ, CJRAE, alte instituţii (numeric): 

 

a) ca organizator 
  

3 

b) ca participant 
 

26 

 

2.5. Alte activităţi relevante, inclusiv extrașcolare (numeric):6 

2.6. Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii  

 

Perioada Nr. elevi 

clasa  a VIII-a 

care au 

beneficiat de 

servicii de 

Nr. elevi 

din ÎPT 

(învățământ 

profesional și 

liceu 

Tipurile de activităţi de consiliere a carierei derulate 

cu : 

elevii de clasa a VIII-a elevii  din ÎPT 

Cls. XI – a profesională și  
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orientare a 

carierei 

 

 

 

tehnologic) 

care au 

beneficiat de 

servicii de 

orientare a 

carierei 

Cls. a- XII liceu  

An școlar 

2019-2020 

 

 

2297 

 

 

 

 

 

 

 

1211 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a VIII-a 

-Discuții vizând rezultatele 

chestionarului OSP; 

-Oportunitatea sistemului 

profesional dual din Brăila; 

-Prezentare și dezbatere 

privind Ghidul meseriiilor 

viitorului ediția a doua 

2019 INACO; 

-Cardurile identiții 

vocaționale JOBKORT  

Aplicații - dezbateri 

corelații meserii dorite; 

-Concepere CV și simulare 

prezentare la interviu; 

- Autocunoaștere; 

- Dezbateri privind  

alegerea specializării la 

liceu; 

- Informare privind mediile 

de admitere din anii 

precedenți; 

- Meseria face diferența; 

- Factori relevanți în luarea 

deciziei de carieră; 

- Gestionarea emoțiilor 

înainte de examen. 

IPT 

1.Piața municii locale și 

naționale – oportunități de 

antreprenoriat local; 

2.Concepere CV și simulare 

prezentare la interviu; 

3.Prezentare și dezbatere 

privind Ghidul meseriiilor 

viitorului ediția a doua 2019 

INACO; 

4.Cardurile identiții 

vocaționale JOBKORT  

Aplicații- dezbateri corelații 

meserii dorite; 

- Autocunoaștere. Analiza 

SWOT  

-Interese, pasiuni, 

preferinte, valori; 

Profil psihoaptitudinal; 

- Pași in luarea unei decizii;  

- Chestionare Holland; 

- Descoperă ce profesie ți se 

potrivește!. 

 

 

 

3. ACTIVITATEA CENTRULUI ŞI CABINETELOR LOGOPEDICE INTERŞCOLARE 

3.1. Centralizarea datelor privind cazuistica: 

An școlar Tulburǎri de    

pronunţie/ 

articulare 

Tulburǎri de 

ritm şi 

fluenţǎ 

a vorbirii 

Tulburǎri 

ale  

limbajului 

scris-citit 

Tulburǎri de    

dezvoltare a 

limbajului 

Alte tulburări 

2019-2020 363 2 50 76 0 

3.2. Centralizarea datelor privind evaluarea copiilor cu tulburǎri de limbaj: 

 
CLI Luaţi în corectare Corectaţi Retraşi Amelioraţi 

Şco 

lari 
Preşc. Total 

Şco 

lari 
Preşc. Total 

Şco 

lari 
Preşc. Total 

Şco 

lari 
Preşc. Total 

CLI 

nr. 2 
23 24 47 5 0 5 0 0 0 18 24 42 

CLI nr. 

3   
14 10 24 4 5 9 0 0 0 10 5 15 

An școlar Examinaţi Depistaţi 

2019-2020 
Şcolari Preşcolari Total Şcolari Preşcolari Total 

4 159 7 724 11 883 690 524 1 214 
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CLI nr. 

4 
21 18 39 9 11 20 0 0 0 12 7 19 

CLI nr. 

5 
19 13 32 3 4 7 1 0 1 15 9 24 

CLI nr. 

6 
9 25 34 2 4 6 0 0 0 7 21 28 

CLI nr. 

7 
8 27 35 1 6 7 0 0 0 7 21 28 

CLI nr. 

8 
4 26 30 1 3 4 0 0 0 3 23 26 

CLI nr. 

9 
18 14 32 3 5 8 0 0 0 15 9 24 

CLI nr. 

10 
8 17 25 4 6 10 0 0 0 4 11 15 

CLI nr. 

11 
25 13 38 5 3 8 0 0 0 20 10 30 

CLI nr. 

12 9 29 38 4 12 16 0 0 0 5 17 22 

CLI nr. 

13 
15 24 39 6 7 13 0 0 0 9 17 26 

CLI. nr 

14 
32 6 38 6 3 9 0 0 0 26 3 29 

CLI 

nr.15 10 15 25 3 4 7 0 0 0 7 11 18 

CLI nr. 

16 10 5 15 2 3 5 0 0 0 8 2 10 

TOTAL 
225 266 491 58 76 134 1 0 1 166 190 356 

 

3.3       Centralizarea datelor în funcție de beneficiarii activității de terapie logopedică 

 

An școlar Copii logopați Copii cu CES Cadre 

didactice 

Părinți 

Nr. preșcolari Nr. școlari Nr.preșcolari Nr.școlari 

2019-2020  266 225 39 112 470 472 

 

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 151 131 102 103 52 73 - - - 20 - - 

 

5.  MARKETING INSTITUȚIONAL/ EDUCAȚIONAL 

Activitatea instituţiei a fost orientată spre identificarea şi satisfacerea nevoilor copiilor/elevilor/tinerilor, 

familiilor acestora, partenerilor noștri în derularea actului educațional, în vederea  furnizării de programe şi 

servicii competitive . 

Ne-am axat pe: 

 - concentrarea asupra necesităţilor beneficiarilor serviciilor specializate în procesul de dezvoltare a 

programelor derulate; 

 - concentrarea diverselor aspecte ale activităţii instituției în vederea satisfacerii  nevoilor acestora; 

 - informarea membrilor comunităților locale asupra beneficiilor acțiunilor noastre, fie face-to-face, fie prin 

distribuirea unor materiale promoționale; 

 - măsurarea permanentă a gradului de satisfacție a acestora în raport cu serviciile oferite de instituția 

noastră;  

 

 



 
           INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEA BRĂILA               

 

289 

 

6.  ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

Puncte tari 

 

Puncte slabe 

 

Toate cadrele didactice sunt calificate, majoritatea cu 

gradul didactic I. 

 

Număr redus de cabinete de consiliere și 

asistență psihopedagogică și terapie logopedică, 

implicit de posturi didactice,  în raport cu 

nevoile populației școlare din județ. 

 Profesori capabili să lucreze eficient în echipă pentru 

realizarea multiplelor activități desfășurate ( consiliere și 

asistență psihopedagogică-inclusiv pentru copiii/elevii cu 

C.E.S., terapie logopedică- inclusiv pentru copiii/elevii cu 

C.E.S., evaluarea și orientarea școlară și profesională a 

tuturor copiilor/elevilor cu C.E.S. din județ,  deplasări 

pentru derularea activităților în beneficiul  unităților 

școlare din mediul rural, realizarea studiilor solicitate, 

editarea propriilor publicații înregistrate cu I.S.S.N., 

evaluarea psihosomatică  

Lipsa personalului didactic auxiliar calificat pe 

IT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea cadrelor didactice la diferite programe de 

formare/dezvoltare profesională. 

Implicarea deosebită a personalului didactic auxiliar și 

nedidactic în asigurarea bunei funcționări a instituției.   

Dotarea tuturor cabinetelor cu echipamente, mobilier, 

materiale şi mijloace specifice activităţilor de consiliere și 

asistență psihopedagogică și terapie logopedică. 

Utilitatea pentru beneficiari a proiectelor/programelor de 

parteneriat educațional derulate . 

Colaborarea eficientă cu cadrele didactice din unitățile 

școlare care beneficiază de serviciile specializate. 

Colaborarea funcțională cu Inspectoratul Școlar Județean 

și Consiliul Județean Brăila. 

Oportunități 
Amenințări 

 

 Sprijinul deosebit oferit de Consiiului Județean Brăila 

pentru buna desfășurare a activității instituției. 

Perceperea uneori inexactă, la nivelul factorilor 

de decizie, a complexității și importanței 

activităților desfășurate de C.J.R.A.E.-uri.  Perceperea corectă în comunitățile din județ a suportului  

pe care îl oferă C.J.R.A.E. Brăila copiilor/elevilor/tinerilor 

,familiilor acestora, cadrelor didactice. 

Disponibilitatea partenerilor din comunitatea locală de a 

derula proiecte/programe comune (A.J.O.F.M.Brăila, 

C.P.E.C.A. Brăila, Poliția Brăila, unitățile școlare din 

municipiu și județ, O.N.G.-uri). 

Disponibilitatea instituțiilor similare din țară de a 

desfășura activități în comun. 

 

Analiza SWOT a activității la distanță din perspectiva experienței  

în anul școlar 2019-20 

Puncte tari Puncte slabe 

Accesul tuturor cadrelor didactice din CJRAE Brăila la 

tehnologie. 

Accentuarea sentimentului de izolare ca urmare a 

restricțiilor de distanțare socială. 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare 

online, prin CCD Brăila, în vederea folosirii 

platformelor online. 

Efecte pe planul sănătății fizice ca urmare a lipsei 

de mișcare. 
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Eficientizarea activității de informare pe diverse teme 

de interes pentru beneficiari (posibilitatea de a trimite 

teste, materiale către elevi, părinți, cadre didactice, sub 

formă de mesaje, pliante, ghiduri). 

Suprasolicitarea psihică ca urmare a timpului 

excesiv petrecut în fața calculatorului, telefonului, 

consolelor. 

 

Implicarea deosebită a personalului didactic auxiliar și 

nedidactic în asigurarea bunei funcționări a instituției.  

Reducerea considerabilă a eficienței oricărui tip de 

suport prin absența contactului fizic cu 

beneficiarii. 

Disponibilitatea personală atât a elevului, cât și a 

cadrelor didactice, fără a crea neplăceri privind alte 

activități obligatorii. Posibilitatea de a iniția activități 

la care pot participa cei interesați. 

Mărirea timpului de lucru pentru pregătirea 

activităților. 

Confort psihosocial. Feed-back parțial. 

Colaborarea eficientă cu conducerile și cu cadrele 

didactice din unitățile școlare care beneficiază de 

serviciile specializate. 

Număr redus de cabinete de consiliere și asistență 

psihopedagogică și terapie logopedică, implicit de 

posturi didactice,  în raport cu nevoile populației 

școlare din județ 

Colaborarea funcțională cu Inspectoratul Școlar 

Județean Brăila și cu Consiliul Județean Brăila. 

Lipsa personalului didactic auxiliar calificat pe IT. 

 

Oportunități Amenințări 

 Existența platformelor specializate de e-learning și a 

aplicațiilor pentru apeluri video/ videoconferințe. 

 

Lipsa instrumentelor adecvate pentru derularea 

online a activităților de consiliere și asistență 

psihopedagogică și terapie logopedică. 

Participarea la cursuri in vederea folosirii platformelor 

online. 

 

Evaluare psihoeducațională doar pe baza 

informațiilor din dosarul copilulului/elevului în 

cadrul Serviciului de Orientare Școlară și 

Profesională.  

Timp disponibil pentru studiu individual.  Acces la internet doar pentru o parte a populației 

școlare ( chiar dacă este semnificativă, nu 

reprezintă 100%). 

Acces la o multitudine de informații. Pierderea legăturii cu elevii din categoriile 

defavorizate; adâncirea diferențelor dintre elevi.  

Deschiderea elevilor față de activitățile online. Atitudinea negativistă a unor părinți. 

Posibilitatea schimbului de informații și materiale de 

lucru între cadrele didactice. 

Alegerea greșită a site-urilor de informare. 

Perceperea corectă în comunitățile din județ a 

suportului  pe care îl oferă C.J.R.A.E. Brăila 

copiilor/elevilor/tinerilor ,familiilor acestora, cadrelor 

didactice. 

Prelungirea situației de învățământ exclusiv online. 

Buna colaborare cu instituțiile similare din țară. Conexiune slabă la internet. 

 

 

XII. POLITICI SCOLARE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU MINORITĂŢILE 

NAŢIONALE 

La nivelul județului Brăila, studiază limba maternă un număr de 578 elevi, dintre care 474 elevi studiază 

limba maternă rromani, 104 elevi studiază limba maternă rusă. Din cei 474 elevi de etnie rromă care studiază 

limba maternă rromani, 144 elevi studiază și disciplina Istoria și tradițiile rromilor. 

Inspectoratul Școlar Judeţean Brăila a continuat și în anul școlar 2019-2020 activităţile pentru implementarea 

Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rromilor. 
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Incluziunea școlară a elevilor de etnie rromă a reprezentat și reprezintă o direcţie constantă de acţiune a I.S.J. 

Brăila. I.S.J. Brăila a făcut parte în anul școlar 2019-2020, printr-un reprezentant în Grupul de Lucru Mixt 

care funcționează la nivelul Instituției Prefectului – județul Brăila.  

 I.S.J. Brăila și-a desfășurat activitatea pentru sprijinirea învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, pe 

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.  

Art. 35, din același O.M.E.C.T.S. Nr. 5671/10.09.2012 prevede „După exprimarea opţiunii, studiul limbii 

materne devine obligatoriu, de-a lungul întregului ciclu de învăţământ” (ciclurile de învăţământ sunt: ciclul 

preșcolar, ciclul primar-cls I-IV, ciclul gimnazial-cls V-VIII Si ciclul liceal-cls IX-XII).  

Studiul limbii materne se desfășoară în următoarele unități de învățământ, sub îndrumarea profesorilor de 

limba maternă care au următoarele studii: 

 

 

Nr. 

crt 

Denumire 

unitate(secţia) 

Nr.grupe/ 

clase 

Nr. elevi care 

studiază limba 

maternă 

rromani/rusă 

Nr. 

cadre 

didactice 

Pregătire profesională cadre 

didactice 

1 Şcoala 

Gimnazială 

“Nikos 

Kazantzakis” 

Brăila 

4 grupe 76 1 Cadru didactic absolvent 

CREDIS, promoţia 2006, 

specializarea: Institutor 

învăţământ primar (direcţia de 

studii limba rromani), grad 

didactic Definitiv 

2 Şcoala Gimazială 

“Anton Pann” 

Brăila 

7 grupe 

 

 

105 

 

2 Un cadru didactic suplinitor 

necalificat cu diplomă de 

bacalaureat şi cursuri de limba 

rromani  

Un cadru didactic absolvent 

CREDIS, promoţia 2005 

specializarea: Institutor – limba 

rromani, grad didactic I  

3. Școala 

Gimnazială 

“Nedelcu 

Chercea” Brăila 

2 grupe 34 1 Un cadru didactic suplinitor 

necalificat cu diplomă de 

bacalaureat şi curs de limba 

rromani 

3 Şcoala 

Gimnazială 

Şuţeşti 

2 grupe 26 1 Un cadru didactic absolvent 

CREDIS, specializarea: Institutor 

învăţământ primar(direcţia de 

studii limba rromani) - PCO 

4 Şcoala 

Gimnazială 

Unirea, structura 

Valea Cănepii 

4 grupe 59 1 Un cadru didactic suplinitor 

necalificat cu diplomă de 

bacalaureat şi curs de limba 

rromani 

6 Şcoala 

Gimanzială 

Viziru 

4 grupe 66 1 Un cadru didactic în curs de 

calificare, student în anul  III la 

Universitatea București – 

Facultatea de Limbi și literaturi 

străine  

7 Şcoala 

Gimnazială 

Lanurile 

4 grupe 58 1 Un cadru didactic suplinitor 

necalificat cu diplomă de 

bacalaureat fără curs de limba 

rromani 

8 Liceul 3 grupe 50 1 Un cadru didactic suplinitor 
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Tehnologic 

Însurăţei 

necalificat cu diplomă de 

bacalaureat şi curs de limba 

rromani 

9. Școala 

Gimnazială 

“A.S.Pușkin” 

Brăila 

9 grupe 104 3 2 cadre didactice – studii 

superioare de specialitate, grad. 

didactic I 

1 cadru didactic fără studii de 

specialitate (cu studiii superioare), 

vorbitor nativ din Republica 

Moldova, recomandat de 

Comunitatea Rusilor lipoveni 

 

Rezultate remarcabile obținute de elevii care studiază limba maternă la Olimpiadele naționale: 

Starea de urgență declarată din cauza Pandemiei cu noul Coronavirus a suspendat desfășurarea olimpiadelor 

județene și naționale.   

Până la data de 11 martie 2020, dată la care au fost suspendate cursurile, s-a desfășurat la Brăila, în perioada 

21-23 februarie 2020, Concursul Național de Istoria și tradițiile rușilor lipoveni.  

De asemenea, în data de 21 februarie 2020, s-a desfășurat Concursul “Călătoria mea interculturală” – faza 

județeană, iar în data de 22 februarie 2020, s-a desfășurat Concursul regional intercultural de istoria rromilor 

“De la robie la libertate”.  

Demersurile întreprinse de I.S.J. Brăila în vederea promovării politicilor din Strategia Guvernului 

României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, H.G. nr.18/2015. 

În urma unei analize realizate la nivelul IŞJ Brăila au fost identificate un număr de 20 de unități de 

învățământ care au populaţie şcolară semnificativă de etnie romă ce se poate încadra în categoria de grup 

dezavantajat. Dintre acestea, 3 unități școlare sunt în mediul urban iar 17 unități de învățământ în mediul 

rural.  Doar 9 dintre unităţile şcolare din aceste localități au mediator şcolar încadrat. Mediatorii şcolari 

existenţi în prezent au fost formaţi şi angajaţi prin proiectul PHARE RO 2004/016-772. 01.01.02 „Acces la 

educaţie pentru grupuri dezavantajate” la cererea Autorităţii Contractante Ramboll Finnconsult Oy, Espoo, 

Finlanda, în numele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România. La finalul proiectului 

mediatorii au fost preluaţi de către unităţile şcolare, pe baza principiului sustenabilităţii, contractul de muncă 

a fost refăcut pe perioadă nedeterminată. 

În tabelul de mai jos este prezentată o sinteză a demersurilor întreprinse de I.S.J. Brăila în vederea 

promovării politicilor din Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rome, H.G. nr.18/2015, în anul şcolar 2019 – 2020. 

ACTIVITATEA REZULTATE PLANIFICATE REZULTATE OBȚINUTE 

1.Constituirea la nivelul I.S.J. a 

Comitetului de sprijin pentru 

îmbunătățirea accesului la 

educație al persoanelor de etnie 

rromă, format din mediatori 

școlari, și directori ai unităților de 

învățământ cu pondere mare de 

elevi rromi, sub coordonarea 

inspectorului școlar pentru 

minorități 

două întâlniri/semestru  Implicarea activă a tuturor 

factorilor interesați în procesul 

educațional 

2.Înscrierea copiilor la grădiniță și 

în clasa pregătitoare 

Cuprinderea tuturor copiilor rromi 

de vârsta școlară și preșcolară în 

învățămîntul preșcolar și primar 

85 de copii rromi înscriși la 

grădiniță și 98 la clasa 

pregătitoare 

Crearea unei baze de date cu 

informații despre populația 

preșcolară și școlară de etnie romă 

din județul Brăila 

Bază de date cu populație școlară 

rromă 

În anul școlar 2019-2020 au fost 

identificați 2055 elevi de etnie 

rromă: 348 copii în învățământul 

preșcolar, 934 elevi în 

învățământul primar, 593 elevi în 

învățământul gimnazial și 180 

elevi în învățământul liceal și 
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profesional de stat. 

Organizarea de campanii de 

informare în școli, licee și 

comunități de rromi cu pondere 

însemnată, în vederea promovării 

măsurilor afirmative 

Stimularea elevilor rromi în 

vederea continuării studiilor în  

învățământul liceal și profesional 

de stat și în învățământul 

universitar. 

Parteneriat încheiat cu asociaţia 

Partida Romilor “Pro-Europa”  în 

vederea derulării campaniei de 

informare cu privire la locurile 

speciale alocate  elevilor de etnie 

romă  la licee şi facultăţi 

Identificarea a 100 de elevi de 

clasa a VIII-a care își vor continua 

studiile în învățământul liceal și 

profesional de stat  

 25 elevi de clasa a XII-a care își 

vor continua studiile în 

învățământul superior de stat. 

Repartizarea candidaţilor pe locuri 

speciale pentru rromi. 

Repartizarea în şedinţă publică a 

elevilor rromi 
94 elevi repartizați pe locurile 

speciale pentru rromi(55 de 

elevi repartizați în învățământul 

liceal și 39 de elevi repartizați în 

învățământul profesional de 

stat, în etapa I. și  II de 

admitere). 

Asigurarea  studiului  limbii 

rromani și a istoriei și tradițiilor 

rromilor pentru elevii rromi 

Asigurarea studiului  pentru  elevi 

ce aparţin minorităţii rrome care 

au solicitat studiul limbii rromani 

ca limbă maternă și a istoriei și 

tradițiilor rromilor 

474 de elevi studiază lb.maternă 

dintre care 144 de elevi studiază și 

istoria și tradițiile rromilor 

. Participarea la olimpiade, 

concursuri și evenimente culturale 

în vederea promovării culturii și 

tradiției rome 

 

Participarea cu echipe de elevi 

rromi şi nerromi la etapa judeţeană  

a concursului Călătoria mea 

interculturală 

Participarea cu echipe de elevi 

rromi şi nerromi la Concursul 

intercultural judeţean de istoria 

rromilor “ De la robie la libertate”.  

24 de elevi rromi și nerromi 
participanți la Concursul Național 

intercultural “Călătoria mea 

interculturală” – faza județeană 

48 de elevi rromi și nerromi au 

participat la concursul regional 

intercultural de istoria rromilor 

“De la robie la libertate”.  

Derularea programului “A doua 

șansă” , prin includerea în rândul 

beneficiarilor a persoanelor de 

etnie romă 

Unitățile de învățământ   

care derulează programul: 

 Școala Gimnazială “Anton Pann” 

Brăila, Școala Gimnazială “Nikos 

Kazantzakis” Brăila; 

Școla Gimnazială Unirea-structura 

Valea Cânepii 

Școala Gimnazială Stăncuța 

62 dintre cursanți din cei 168  care 

urmează programul ADȘ primar, 

au studiat în cadrul proiectului 

“Cititul face bine” .din finanțare 

FSE- POCU/74/6/8/106837  

Proiectul se desfășoară la Școala 

Gimnazială ” Nikos Kazantzakis” 

Brăila 

232 de cursanți – Primar 

168 de cursanți – Secundar 

inferior 
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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 2019-2020. 

În parteneriat cu Consiliul Județean Brăila a fost implementat Programului pentru școli al României în anul 

școlar 2019-2020, care cuprinde și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a 

Comisiei C(2017) 1.792 final de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele 

membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pentru perioada  septembrie 2019-  iunie 

2020.  

Programul pentru școli derulat în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Brăila a vizat:  

- acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate 

și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de fructe și 

legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație în limita unei valori 

zilnice/preșcolar/elev.  

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 Universitatea „Danubius” din Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați în vederea 

cooperării în domeniul formării inițiale/continue a personalului didactic și desfășurării activităților de 

îndrumare  a practicii pedagogice a studenților în anul 2019-2020. 

Parteneriat internațional Direcția Generală  Învățământ, Raionul Cahul privind: 

- schimb de bune practici între profesorii brăileni și profesorii din Raionul Cahul; 

- activități metodice pe niveluri de învățământ; 

- activități metodice privind managementul unităților de învățământ; 

- colaborare instituțională și alte activități specifice domeniului educațional. 

Campanie educațională derulată în parteneriat cu Asociația Partida Romilor Pro-Europa privind creșterea 

participării școlare a copiilor și elevilor de etnie romă prin acțiunile și activitățile de informare, consiliere și 

orientare școlară cuprinse în campania educațională “SOS-Copiii Romi!”și în campania civică intitulată 

“Vrem respect!”, derulate de APRPE. 

Parteneriat instituțional cu Inspectoratul Școlar al Județului Brașov privind derularea proiectului educational 

regional “Povestea mea Erasmus”. 

În anul şcolar 2019-2020, 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 2020. 

- stabilirea numărului de gradații de merit pe domenii/ discipline/categorii de personal- sesiunea 2020. 

- analiza și aprobarea dosarelor candidaților la concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit personalului 

didactic – sesiunea 2020.  

- dezbaterea și aprobarea contractului colectiv de muncă unic la nivelul ISJ Brăila. 

-  selecția și numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de director şi director adjunct din 

unităţi de învăţământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021. 
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XIV. RELAŢII PUBLICE IMAGINE PRESĂ   

 

La finalul simulării examenelor naționale, inspectorii de specialitate au oferit ziarului Obiectiv – vocea 

Brăilei informații despre modul în care au fost elaborate subiectele, despre criteriile de evaluare, despre 

gradul de dificultate a acestora. 

În plus, pentru transparența informației, aceste subiecte au fost postate pe site-ul ISJ Brăila. 

De asemenea, pe site-ul instituției au fost postate comunicate de presă vizând informații referitoare la 

rezultatele elevilor brăileni obținute la diverse etape ale olimpiadelor și concursurilor școlare. 

La solicitarea presei locale, Inspectorul Școlar General a oferit o opinie cu privire la diverse aspecte care 

vizau școala brăileană. 

Presa locală a mediatizat atât activitățile educative extrașcolare din diverse unități de învățământ brăilean, cât 

mai ales imaginea elevilor care au obținut premii la etapele naționale ale diverselor olimpiadele și 

concursurile școlare, dar și a acelora care au fost admiși la universități de prestigiu din alte țări. 

   
 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

 

Prof. Viorel BOTEA 

 

 

 

 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT, 

 

 

Prof. Dan Mihai GHEORGHIȚĂ   Prof. dr. Cătălin CANCIU 

 

 


