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MESAJUL 
CONDUCERII INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN ILFOV 

' ' 

Anul şcolar 2021-2022 a fost marcat de o serie de alte probleme decât cele cauzate de pandemie, confruntând 
din nou sectorul educaţiei din judeţul Ilfov cu alte provocări. În acest nou context, Inspectoratul Şcolar 
J udeţean 1 lfov a făcut tot posibilul pentru a se as igura că şcoa l a poate funcţiona cât mai no1111al. 

De asemenea, în anul şcolar precedent, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov a întreprins o serie de iniţiative 
pentru promovarea egalităţii de şanse: o gamă largă de măsuri de incluziune pentru elevii cu nevoi speciale şi 
a celor care au provenit d in anwnite zone geografice de conflict, precum şi o ofe11ă exti nsă de cursuri de 
remediere sau pentru valorificarea potenţialului aptitudinal al copiilor capabili de perfonnanţă. Acest 
angajament va continua intens, iar abilităţile secolului 21 vor fi fonnate şi dezvoltate la toate nivelurile 
s istemului de învăţământ din judeţul Ilfov, pentru a pregăti cel mai bine copiii şi tinerii pentru o societate şi o 
lume a muncii marcate de profunde sch imbări . 

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, elevii au nevoie de o gamă largă de abilităţi pentru a se adapta şi a 
prospera într-un mediu aflat în rapidă schimbare. Acesta este motivul pentru care, în anul şcolar 2022-2023, ca şi 
în anul şcolar 2021-2022, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov va continuat să diversifice oferta şcolară, să 

consolideze gândirea digital ă, să sprijine elevii şi familiile acestora, să dezvolte gândirea critică, să trezească 

creativitatea şi curiozitatea şi să includă în strategii le sale educaţionale formarea şi dezvoltarea la elevi a celor opt 
competenţe-cheie care sunt fundamentale pentru fiecare persoană în cadrul unei societăţi bazate pe cunoaştere. 

Raportul privind starea învăţământului din judeţul Ilfov în anul şcol ar 202 1-2022 este structurat în patru capitole: 
• primul capitol evidenţiază contextul legislativ, institufional şi socio-cultural în domeniul educafiei din 

judeţul ll/011, precum şi priorităfile politicii educafionale din judeful Ilfov pentru perioada în care ne 
aflăm , care nu au fost neglijate, în c iuda s i tuaţiei excepţional e pe care am parcurs-o în perioada 
pandemiei generată de virusul COVID 19; 
al doilea capitol redată sinteza analizei sistemului de învăţământ din judeţul Ilfov, din perspectiva 
domeniului CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ; 
al trei lea capitol redată sinteza analizei sistem ul ui de învăţământ din judeţul Il fov, din perspectiva 
domeniului MANAGEMENT EDUCAŢIONAL; 
al patrulea capitol redă sinteza anal izei s istemului de învăţământ din judeţu l Ilfov, din perspectiva 
domeniului ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV. 

Împreună, cele patru capitole, oferă o imagine de ansamblu asupra muncii continue ş1 mtense a 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, a unităţi l or de învăţământ din judeţul Ilfov şi a colaboratorilor lor, al 
căror angajament a fost la fel de important pentru realizarea de noi proiecte şi programe educaţionale, cât şi 

pentru buna funcţi onare zi ln ică a sistem ului de învăţământ din judeţul Ilfov. 

Şi de această dată, dorim să ne exprimăm recunoştinţa tuturor părţilor interesate atât celor din reţeaua 
educaţiona lă de stat sau particul ară, cât şi întregului personal din unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov 
pentru efortul colosal realizat în anul şcol ar 2021-2022. Datorită profesionalismului, talentului şi creativităţii 
lor, copiii şi elevii din judeţul Ilfov au putut să-şi continue activitatea în condiţii normale. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov poate conta şi în anul şcolar 2022-2023 pe un personal eficient, dinamic, 
creativ şi dornic să facă o muncă utilă în slujba uneia dintre cele mai nobi le misiuni ale statului - educaţia. 

Vă mulţumim din suflet tuturor! 

Adriana STOICA, 
INSPECTOR şea 
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CAPITOLUL I 

CONTEXTUL LEGISLATIV, INSTITUȚIONAL ȘI SOCIO-CULTURAL  

ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI, AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

1.1. CONTEXT LEGISLATIV, AN ȘCOLAR 2021-2022 

 
1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. O.M.E. nr. 3243/05.02.2021 privind structura anului școlar 2021-2022; 

3. Planul de Dezvoltare Instituțională al I.S.J. Ilfov 2021-2025; 

4. Planul managerial al ISJ Ilfov pentru anul școlar 2021-2022. 

5. OMENCȘ nr.5079/2016 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar. 

6. Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, O.M.E.C.T.S. nr. 

5547/2011, cu  modificările și completările ulterioare. 

7. Procedura operațională IȘJ Ilfov privind inspecția unităților de învățământ preuniversitar nr. 

15529/08.10.2021 (revizia 3); 

8. Ordin pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor 

de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru îmbolnăvirea cu virusul SARS 

Cov – 2 nr. 5349-2041/06.10.2021. 

9. OMEC nr. 5545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea 

activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal; 

10. Ministerul Educației și Cercetării, „Ghid pentru învățământul preșcolar. An școlar 2020-

2021”, EDP, 2020; 

11. Ministerul Educației și Cercetării „Ghid pentru învățământul primar. An școlar 2020-2021”, 

EDP, 2020; 

12. Ministerul Educației și Cercetării, „Ghid pentru învățământul preșcolar. An școlar 2020-

2021”, EDP, 2020; 

13. Ministerul Educației și Cercetării, „Ghid pentru învățământul profesional și tehnic. An școlar 

2020-2021”, EDP, 2020; 

14. Ministerul Educației și Cercetării, „Ghid pentru învățământul special. An școlar 2020-2021”, 

EDP, 2020; 

15. Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2020-

2021; 

16. Repere metodologice învățământ profesional și tehnic/IPT în anul școlar 2020-2021; 

Repere metodologice învățământ special în anul școlar 2020-2021 

   

 Documente de referință: 

▪ Strategia Europa 2020, capitolul Educație; 

▪ Raportul UNICEF și ISE ”Participarea la educație în învățământul secundar superior-o 

provocare pentru politicile curente în România” 

▪ Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020  ”România digitală”. 
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1.2. ELEMENTELE CULTURII INSTITUȚIONALE ALE ISJ ILFOV 

 

 
 

1.3. ȚINTELE STRATEGICE  PROPUSE ÎN PROIECTUL  

DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 
 

 
 

T1 -Promovarea la nivelul organizațiilor școlare a unui management și leadership educațional 

adaptat provocărilor societății actuale în context european   
▪ OS1. Compatibilizarea strategiilor unităților de învățământ cu strategiile județene, ale Ministerului 

Educației și cu politicile europene în domeniul educației 

▪ OS2. Susținerea performanțelor instituțiilor educaționale prin inspecție școlară și prin activități de 

(auto)formare specifică membrilor structurilor manageriale, în domeniul managementului și leadership-ului 

educațional 
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▪ OS3. Optimizarea managementului calității în unitățile de învățământ din județul Ilfov prin 

realizarea și valorificarea proceselor ciclice de autoevaluare instituțională și de asigurare a calității  

▪ OS4. Consolidarea managementului educațional la nivelul instituțiilor de învățământ, prin 

valorificarea rezultatelor obținute in urma inspecțiilor școlare  

▪ OS5. Dezvoltarea, în unitățile de învățământ, a unui sistem de management digitalizat în domenii 

precum: comunicare, administrarea documentelor, organizarea activităților/orelor de curs etc.   

PROGRAME: 

Leadership-ul si succesul managerial (dezvoltarea competențelor manageriale  și calităților directorilor 

unităților de învățământ 

 1. Dezvoltarea culturii organizaționale a unităților de învățământ 

 2. Creativitate și inovație în școli  

 3. Conducerea școlii  în situații de criză 

  

T2 -Susținerea implementării eficiente a curriculumului, prin intermediul inspecției școlare, 

cu scop de orientare și optimizare a învățării, îmbunătățirii rezultatelor la învățătură și la 

evaluările/examenele naționale 
▪ OS1. Consilierea cadrelor didactice pentru asigurarea unui demers didactic interactiv, inovativ, 

centrat pe competențe cheie și pe nevoile beneficiarilor, adaptat învățării ”față în față” și online  

▪ OS2. Orientarea și susținerea unităților de învățământ în demersul de optimizare a învățării și a rezultatelor 

școlare, prin crearea și valorificarea resurselor educaționale deschise (RED), a noilor tehnologii 

▪ OS3. Asigurarea egalității de șanse prin servicii educaționale de calitate, adaptate tuturor 

copiilor/elevilor, inclusiv celor din medii dezavantajate, cu deficiențe de învățare și cerințe educaționale 

speciale din învățământul special și de masă 

▪ OS4. Optimizarea pregătirii elevilor participanți la concursurile și olimpiadele școlare, prin 

activitățile specifice derulate în cadrul Centrului de Excelență 

▪ OS5. Susținerea schimbului și a transferului de bune practici în domenii cheie (optimizarea 

climatului școlar, a managementului clasei, metode inovative de predare, a siguranței, inclusiv în mediul 

online), cu sprijinul inspectorilor școlari, al metodiștilor și al formatorilor județeni 

▪ OS6.Consilierea unităților de învățământ pentru diversificarea ofertei educaționale prin CDS, CDL, 

activități educative școlare și extrașcolare, adaptate schimbărilor la nivelul societății și nevoilor 

beneficiarilor educației 

PROGRAME: 

 1.Inspecția școlară-promotor al creșterii calității actului didactic și, implicit, a rezultatelor școlare 

 2.Excelența în educație 

 3. Asigurarea egalității de șanse în educație 

 4. Oferta educațională de calitate-cheia succesului școlar 

 

T3 –Facilitarea aplicării unor practici incluzive la nivelul comunităților educaționale, cu scopul 

prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii și creșterii participării școlare la nivelul județului Ilfov  
▪ OS1. Monitorizarea și evaluarea gradului de implementare de către unitățile de învățământ a 

”Strategiei privind reducerea fenomenului absenteismului și părăsirii timpurii a școlii în județul Ilfov” 

▪ OS2. Optimizarea participării și a rezultatelor școlare, prin valorificarea diversității culturale, 

etnice, lingvistice și a oportunităților oferite prin proiecte europene (Erasmus, SEE)și parteneriate locale  

▪ OS3.  Diversificarea ofertei de programe educaționale de  tip ”A doua șansă” și ”Școală după 

școală”, prin valorificarea proiectelor POCU aflate în implementare la nivelul județului Ilfov, cu scopul 

dezvoltării competențelor-cheie, inclusiv a competențelor de bază (alfabetizare, competențe digitale, 

numerice etc.) și a altor abilități 

PROGRAME 

 1. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii 

 2. Intervenții pentru corectarea părăsirii timpurii a școlii 

 3. Program de compensare 

 4. Proiecte europene și parteneriate locale în vederea optimizării participării și a rezultatelor școlare 
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T4 -Creșterea atractivității, calității și relevanței învățământului profesional și tehnic (IPT) 

din județul Ilfov  
▪ OS1. Dezvoltarea și diversificarea IPT, inclusiv a învățământului dual, în acord cu ocupațiile 

actuale și viitoare de pe piața muncii internă și europeană 

▪ OS2. Fundamentarea și corelarea ofertei educaționale de formare profesională cu piața muncii, în 

parteneriat cu autoritățile locale, agenții economici, ARACIP, CLDPS și CNDIPT 

▪ OS3. Îmbunătățirea calității procesului de învățare la locul de muncă prin asigurarea condițiilor de 

infrastructură și dotare a școlilor IPT și prin valorificarea proiectelor cu finanțare europeană dedicate din 

județul Ilfov (Erasmus-VET, POCU) 

▪ OS4 Susținerea îmbunătățirii formării profesionale inițiale și a învățării pe tot parcursul vieții, prin 

crearea de rețele parteneriale între scoli, constituite pe domenii specifice de formare profesională 

PROGRAME 

 1. Parteneriat educațional cu autoritățile locale si  mediul de afaceri, pentru un IPT adaptat cerințelor pieței 

 2. Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii și dotărilor școlilor IPT din județul Ilfov 

 3. Școala profesională/ profesional-dual, o alternativă  mai bună de acces pe piața muncii 

 4. Excelența în educația și formarea profesională la nivelul ÎPT 

  

T5 -Dezvoltarea unei politici eficiente în domeniul resurselor umane, orientate spre domenii de 

impact și spre provocări ale societății în continuă schimbare  
▪ OS1. Creșterea gradului de încadrare cu resurse umane calificate în unitățile de învățământ și 

reducerea fenomenului de fluctuație a personalului didactic, cu precădere în mediul rural 

▪ OS2.Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice în vederea asigurării calității 

demersului didactic în sistem online și „față în față” 

▪ OS3. Facilitarea îmbunătățirii calității educației și deschiderii școlii spre comunitate, spre valori 

europene, prin valorificarea programelor de formare continuă și a mobilităților Erasmus acreditate, în 

domenii precum: educație incluzivă, interculturală, educație pentru democrație, educație ecologică, educație 

pentru sănătate, voluntariat, formare profesională etc. 

▪ OS4. Implementarea unui mecanism de susținere a profesorilor debutanți și a celor aflați în curs de 

calificare, prin activități de mentorat și îndrumare prin intermediul inspecției școlare 

▪ OS5.  Facilitarea unor programe de formare/ schimburi de experiență adresate cadrelor didactice 

care lucrează în comunități dezavantajate și/sau cu elevii cu CES, în parteneriat cu CCD Ilfov, UNICEF și 

ONG-uri specializate 

PROGRAME 

 1. Încadrarea cu resurse umane calificate 

 2. Mentorat pentru profesorii debutanți 

 3. Formarea profesională continuă 

  

T6 -Modernizarea și gestionarea eficientă a patrimoniului și a resurselor financiare în scopul 

funcționării optime a sistemului educațional din județul Ilfov   
▪ OS1. Facilitarea accesului unităților de învățământ la programe de dotare cu echipamente și resurse 

digitale, în vederea optimizării demersului didactic în sistem on-line, prin valorificarea oportunităților de 

finanțare, oferite prin programele guvernamentale și europene (POC) 

▪ OS2. Consilierea unităților de învățământ pentru dezvoltarea bazei materiale prin valorificarea 

oportunităților de finanțare la nivel local, prin programe naționale (PNDL) și europene (POR)  

▪ OS3. Sprijinirea unităților de învățământ pentru inițierea și derularea de parteneriate având ca scop 

dezvoltarea rețelei și dotarea cabinetelor medicale, logopedice și pentru consiliere psihopedagogică 

▪ OS4. Consolidarea unui mediu școlar sigur pentru participanții la actul educațional, prin amenajări 

și dotări cu echipamente specifice, inclusiv echipamente digitale necesare lecțiilor on-line și echipamente 

necesare elevilor cu CES 

PROGRAME 
1. Școala-mediu securizat pentru beneficiarii actului educațional  

2. Finanțarea corespunzătoare a sistemului educational județean-condiție a creșterii rezultatelor școlare 
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1.4. OBIECTIVELE SPECIFICE COMPARTIMENTELOR ISJ ILFOV 
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CAPITOLUL II 

SINTEZA ANALIZEI SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL 

ILFOV, DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

 

2.1. INSPECȚIA ȘCOLARĂ, AN ȘCOLAR 2021-2022 

 
Activitatea de inspecție școlară desfășurată în anul școlar 2021-2022 vizează evaluarea 

instituțională, în calitate de furnizor direct de servicii educaționale, a acelor unități de învățământ 

care nu au fost inspectate prin inspecție generală în ultimii 5 ani și controlul/evaluarea unuia sau mai 

multor domenii particulare ale activității unităților de învățământ sau a personalului care deservește 

aceste unități, în funcție de problemele identificate prin activitatea de inspecție sau semnalate de 

partenerii educaționali în anul școlar trecut.  

 

În raport cu obiectivele concrete vizate de inspecția școlară, s-au realizat activități de consiliere, 

astfel încât școlile să fie sprijinite corespunzător pentru a implementa eficient politicile educaționale 

naționale, pentru a remedia unele probleme și pentru a-și îmbunătăți rezultatele școlare ale 

educabililor din județul Ilfov. 

 

În planificarea activității de inspecție școlară, s-au avut în vedere organizarea și desfășurarea 

activității de inspecție școlară în anul școlar 2020-2021, transmise de Ministerul Educației prin 

adresa nr. 33207/21.09.2021. 

 

2.1.1. SCOPURILE inspecției școlare: 

▪ Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării 

unităților de învățământ preuniversitar cu legislația învățământului în vigoare, cu politicile, 

strategiile și proiectele naționale în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, 

regionale și naționale în domeniul educației; 

▪ Consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități. 

 

2.1.2. OBIECTIVELE GENERALE privind calitatea proceselor de învățământ, a 

curriculumului pentru fiecare obiect de studiu și a temelor crosscurriculare: 

▪ Monitorizarea și evaluarea generală a performanțelor unităților de învățământ din județul 

Ilfov, prin raportare explicită la politicile educaționale, scopurile și obiectivele dezirabile propuse 

sau la standardele asumate în funcționarea acestora; 

▪ Evaluarea instituțională a unităților de învățământ din județ, în calitate de furnizori direcți de 

servicii educaționale; 

▪ Evaluarea/controlul, prin inspecții tematice, a unuia sau mai multor domenii particulare ale 

activității unităților de învățământ din județul Ilfov sau ale personalului care deservește aceste 

unități, în principal a activității cadrelor didactice; 

▪ Evaluarea competențelor profesionale/activității profesionale ale/a cadrelor didactice la 

nivelul disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităților educaționale pe care acestea le susțin; 

▪ Consilierea cadrelor didactice /directorilor /personalului unităților de învățământ în raport cu 

obiectivele concrete vizate. 
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2.1.3. Calitatea procesului de învățământ, a curriculumului  pentru fiecare obiect de studiu și 

a temelor crosscurriculare 

 

În analiza realizată la nivelul fiecărei discipline/ nivel de învățământ, au fost stabilite următoarele criterii:  

▪ Organizarea și desfășurarea procesului didactic; 

▪ Utilizarea metodelor moderne și interactive în procesul de predare, învățare, evaluare, menite 

să contribuie la dezvoltarea competențelor-cheie; 

▪ Utilizarea în lecții a resurselor educaționale deschise, a manualelor digitale, a instrumentelor 

colaborative. Adaptarea acestora la învățarea mediată de tehnologie;  

▪ Valorificarea valențelor educative ale curriculumului în activitatea de consiliere a elevului 

(formarea de valori și atitudini prin curriculumul formal, trunchi comun+cds și activitățile educative 

extrașcolare); 

▪ Asigurarea dezvoltării competențelor transversale ale elevilor în vederea asigurării bazelor 

învățării pe tot parcursul vieții și a realizării profilului absolventului de învățământ obligatoriu. 

 

A) Inspecția școlară  de specialitate - date cantitative 

 

Disciplina 

Nr. inspecții 

curente 

Nr. inspecții speciale Inspecții 

de 

specialitate Total 

Grad 

II 

Grad 

I 

Definitivat Grad 

II 

Grad 

I 

V/ 

VI 

VI/

VIII 

Învățământ preșcolar 69 29 134 42 8 0 0 282 

Învățământ primar 38 33 112 29 15 0 0 227 

Limba și literatura română 12 14 12 2 8 38 42 128 

Limba franceză 5 3 16 0 4 6 6 40 

Limba engleză 9 16 22 6 2 8 7 70 

Limba spaniolă 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matematică 6 6 14 2 3 3 3 37 

Informatică 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fizică 2 1 10 1 0 0 0 14 

Biologie 0 0 12 2 3 0 0 17 

Chimie 0 0 0 0 0 0 0 0 

Istorie și discipline socio-umane 12 6 30 1 1 3 2 55 

Geografie 4 0 4 1 1 2 1 13 

Religie 8 8 14 2 3 3 2 40 

Ed. plastică 1 2 4 1 1 0 0 9 

Ed. muzicală 3 0 12 0 1 0 0 16 

Educație fizică 17 4 60 8 4 4 4 101 

Discipline tehnice 0 1 14 0 0 0 0 15 

Învățământ special 2 5 0 0 1 0 0 8 

TOTAL 188 128 470 97 55 67 67 1072 

 

2.1.4. Concluzii în urma inspecțiilor  școlare de specialitate 
 

A) NIVEL PREȘCOLAR 
 

a) Puncte tari  

▪ Cadrele didactice realizează o planificare anuală calendaristică în acord cu recomandările 

Curriculumului pentru educația timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani) aprobat 

prin OMEN  nr. 4.694/2.08.2019 și cu standardele unei proiectări curriculare eficiente pe proiecte 
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tematice, adaptarea acestora la particularitățile intelectuale și de vârstă ale copiilor, cu respectarea 

celor șase teme de studiu . 

▪ Temele activităților concordă cu tematica anuală și țin cont de nivelul de dezvoltare al  

copiilor, de nevoile și interesele acestora  

▪ Prin planificările anuale și proiectele tematice săptămânale, sunt respectate temele/subtemele 

din cele 5 domenii experiențiale: limbă și comunicare, științe, om și societate, estetic și creativ,  

psihomotric, așa cum sunt ele descrise în Curriculumul național pentru învățământul preșcolar.  

▪ Organizează regimului zilnic din activități pe domenii experiențiale, activități liber alese și 

activități de dezvoltare personală. 

▪ Profesorii planifică activități diferențiate de învățare în care valorifică eficient nivelul diferit 

de cunoaștere și înțelegere la care se află copiii, astfel încât să contribuie în mare măsură la 

dezvoltarea personală a copiilor și la succesul lor în învățare 

▪ Momentele și secvențele didactice se construiesc cu focalizare pe tema centrală abordată pe 

parcursul săptămânii. 

▪ Din punct de vedere științific, cadrele didactice dovedesc că stăpânesc conținuturile 

disciplinelor predate, adaptează demersul didactic în funcție de nivelul de pregătire și vârstă al 

copiilor și utilizează un limbaj de specialitate accesibil copiilor de vârstă preșcolară. 

▪ Se folosesc strategii didactice alternative care mențin atenția copilului pe tot parcursul 

desfășurării activității. Învățarea este centrată pe interesele copilului, desfășurându-se pe centre de 

activitate, frontal, individual și în grupuri mici, oferind copiilor   posibilitatea să aleagă locul de 

învățare și joc în funcție de disponibilitate și nevoi. 

▪ Formele și instrumentele de evaluare utilizate sunt adecvate vârstei. Ca parte componentă a 

procesului instructiv-educativ, evaluarea a fost abordată ca proces reglator, fișele de evaluare 

conținând itemi în corelație cu obiectivele și sarcinile de învățare. Evaluarea copiilor se realizează 

personalizat, încurajându-se autoevaluarea. 

▪ Mediul educațional este adaptat nevoilor copiilor fiind sectorizat în centre specifice, 

etichetate. Este un mediu stimulativ, dinamic, relevant pentru copil și tipurile de activități. 

desfășurate, care încurajează învățarea. 

 

b) Puncte slabe  

▪ Se folosesc în mică măsură mijloacele moderne de învățământ: video-proiector, soft-uri 

educaționale, lecții asistate pe calculator. 

▪ Nu se furnizează programe de formare de dezvoltare a competențelor digitale pentru toate 

cadrele didactice; 

▪ Lipsa  de programe pentru educația părinților; 

▪ Nu se desfășoară, zilnic, în aer liber activități didactice și educative de către toate grupele; 

▪ Comisia pentru curriculum și echipa managerială, din unitățile de învățământ, nu 

monitorizează impactul produs de curriculumul le decizia școlii asupra copiilor. 

▪ Lipsa desfășurării unor  activități metodice care să asigure sprijin și monitorizare cadrelor 

didactice debutante/suplinitoare necalificate, privind modul în care se realizează planificarea 

calendaristică și proiectarea unei activități integrate; modul în care se stabilește și se formulează 

scopul unei activități integrate și obiectivele acesteia; modul de elaborare a scenariului unei 

activități integrate; componentele întâlnirii de dimineață. 

 

B) NIVEL  PRIMAR 

 

a) Puncte tari  

▪ Respectarea planului cadru și a programelor școlare în vigoare pentru ciclul primar 

(Planurile cadru, aprobate prim O.M.E.N. nr. 3371/12.03.2013;Programele școlare pentru C P, 
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clasa I și clasa a II-a, aprobate prin O.M.E.N. nr.3418/19.03.2013; Programele școlare pentru 

clasele –III-a , a-IV-a, aprobate prin O.M.E.N. nr.5003/02.12.2014). 

▪ Abordare intradisciplinară, multidisciplinară, interdisciplinară, din perspectiva predării 

integrate; 

▪ Întocmirea planificărilor anuale și a proiectărilor conținuturilor pe unități de învățare, care 

respectă sugestiile metodologice din programa școlară și adecvarea la nivelul claselor; 

▪ Accesibilizarea conținuturilor în funcție de particularitățile grupurilor de elevi; 

▪  Parcurgerea corectă a conținuturilor programelor prin activități didactice eficiente, în 

vederea formării competențelor generale, specifice, cu mici excepții. 

▪ Evaluarea inițială la debutul anului școlar s-a realizat conform precizărilor ISJ, după o 

perioadă de 2-3 săptămâni de recapitulare, la disciplinele CLR/LLR/MEM/M; 

▪  S-au realizat planuri de ameliorare, ce se implementează sub monitorizarea Comisiei de 

Curriculum din școală; 

▪ Proiectarea adecvată a procesului de evaluare sumativă, cu elaborarea/utilizarea matricei de 

specificații/descriptorilor de performanță pentru acordarea calificativelor, cu proiectare de o oră de 

ameliorare/dezvoltare după evaluările sumative; 

▪ Competențele elevilor sunt în conformitate cu programa școlară, formate în diferite grade, 

centralizarea semestrială a rezultatelor învățării evidențiază nivelul atingerii standardelor 

educaționale; 

▪ Integrarea în lecții a unor mijloace didactice adecvate, în cele mai multe cazuri; 

▪ La clasa pregătitoare cadrele didactice își proiectează unitățile tematice în funcție de temele 

stabilite la începutul anului școlar și își confecționează tot materialul didactic necesar sau utilizează 

materialele transmise de ME; 

▪ Valorifică experiența de viață a elevilor in procesul de învățare, a achizițiilor dobândite de ei 

in familie, în diverse activități informale; 

▪ Cadrelor didactice se implică în asigurarea unui climat educațional prietenos, a unui afișaj 

adecvat nivelului de vârstă al elevilor; 

▪ La Consfătuirile județene, la activitățile desfășurate prin cercurile pedagogice au avut loc 

dezbateri cu privire la abordarea în ore a strategiilor didactice activizatoare, accesibile vârstei 

elevilor din ciclul primar(preponderent jocul didactic, elementele de gândire critică)   în vederea 

stimulării acestora pentru o învățare de plăcere, din motivație intrinsecă; 

▪ Utilizarea în lecții a strategiilor didactice centrate pe elev, învățare activă, contextuală și 

socială;  

▪ Utilizarea metodelor tradiționale și integrarea în mare măsură a celor moderne/activ-

participative; 

▪ Forme de organizare a activităților preponderent frontal și individual, cu pondere încă 

scăzută a activităților grupale; 

▪ Utilizarea metodelor de evaluare tradiționale, în mod special, dar și alternative (observarea 

sistematică, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, interevaluarea); 

▪ Respectarea algoritmului specific proiectării evaluărilor (predictive, formative și sumative); 

▪ Utilizarea unor itemi de evaluare corespunzători obiectivelor lecțiilor, competențelor 

specifice ce se urmăresc a fi formate, elaborați pe baza descriptorilor de performanță; 

▪ A crescut numărul cadrelor didactice care angajează elevii în aplicarea coevaluării, 

autoevaluării pe bază de criterii de evaluare clare, obiective; 

▪ Sunt utilizate diferite motoare de căutare, platforme: didactic.ro; 

https://scolipentruunviitorverde.ro/resurse-didactice-lectura/, Platforma online.  www.cdlsc.ro, 

platforme de design carte: canva.com, dreamstime.com, https:/ro.pinterest.com, internet, youtube, 

grupuri educaționale Facebook, tutoriale online, platforme de învățare, mânuțepricepute.ro, Twinkle, 

clasamea.edu, Google Map, dicționarul online; R.E.D -uri create în cadrul Proiectului CRED; 

https://scolipentruunviitorverde.ro/resurse-didactice-lectura/
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▪ Expunerea în sala de clasă a unor materiale permanente, care sunt vizualizate de către elevi; 

▪ Disciplinele opționale sunt introduse în schema orară a claselor în urma opțiunilor exprimate 

de către elevi și a consultării părinților; programele școlare pentru disciplinele opționale sunt fie 

aprobate de M.E. fie de I.S.J. 

 

b) Puncte slabe 

▪ Parcurgerea unor conținuturi de la clase superioare; 

▪ Pondere scăzută a demersurilor pentru individualizarea parcursurilor de învățare prin 

proiectarea unor secvențe de predare diferențiată (în funcție de particularitățile psihoindividuale), 

conform prevederii LEN, art. 63, alin 3, concretizate în strategii didactice de predare-învățare- 

evaluare diferențiate – la dispoziția cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei pentru 

învățare remedială, pentru consolidarea cunoștințelor sau pentru stimularea elevilor capabili de 

performanțe superioare, conform unor planuri individuale de învățare elaborate pentru fiecare elev; 

▪ Evaluarea formativă deficitară a elevilor în multe situații, nu se monitorizează gradul de 

formare a competențelor prin grile de înregistrare a datelor; 

▪  Supraevaluarea elevilor în acordarea calificativelor, prin aplicarea eronată a descriptorilor 

de performanță; 

▪ Volumul mare al temelor pentru acasă, în unele situații; inadecvarea volumului temei pentru 

acasă la vârsta elevilor; stabilirea unor teme nediferențiate; corectarea inconsecventă a caietelor 

elevilor; 

▪ Inconsecvența în tratarea diferențiată a elevilor, în funcție de potențialul acestora, gradul de 

înțelegere/concentrare a atenției; 

▪ Slaba preocupare pentru proiectarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea diferențiată a 

activităților de învățare, pentru valorificarea eficientă a nivelului diferit de cunoaștere și înțelegere al 

elevilor, în situația elevilor capabili de perfromanță; 

▪ Ponderea redusă a interevaluării, ca mijloc alternativ de evaluare, pentru asigurarea calității învățării;  

▪ Implicare redusă a elevilor în procesul de autoevaluare, de monitorizare a progresului, de 

gestionare a propriei învățări, de conștientizare a dificultăților în învățare. 

 

C) NIVEL GIMNAZIAL ȘI LICEAL 

 

Limba și literatura română 

 

a) Puncte tari 

▪ Programele aprobate prin Ordinul 3393/28.02.2017 (clasele a V-a – a VII-a); OMEC 

3472/10.III.2020 – Programe examen EN  a VIII-a, 5097/09.09.2009 – la gimnaziu; 

5099/09.09.2009 (IX – X), 3252/13.02.2006 (XI – XII), 5959/22.02.2006 (XII – XIII); 

▪ Cunoașterea unor strategii și metode specifice disciplinei, care reflectă o abordare centrată pe 

elev și pe formarea complexă a personalității acestuia; 

▪ Aplicarea unor instrumente și metode de evaluare diverse pentru evaluarea competențelor 

specifice disciplinei matematică. 

▪ Deschiderea către experimentarea unor metode noi de predare – învățare – evaluare; 

▪ Climatul socio-afectiv deschis, bazat pe relații interpersonale dominate de respect și 

comunicare pozitivă; 

▪ Valorificarea conținuturilor specifice disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor capacități 

și competențe intelectuale și operatorii, a unor atitudini afective, motivaționale, volitive; 

▪ Stăpânirea conținuturilor științifice ale disciplinei; 

▪ Armonizarea programelor școlare cu cele pentru examenele naționale; 

▪ Disponibilitatea de a organiza ore de pregătire suplimentară/ ROSE 
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b) Puncte slabe 

▪ Rezistența unor cadre didactice la schimbările de programă și de abordare a disciplinei în 

perioada pandemiei a unor cadre didactice; 

▪ Reticență și stângăcie în utilizarea metodelor online de evaluare; 

▪ Inabilitatea  unui număr relativ mare de cadre didactice de a utiliza instrumentele TIC în 

activitatea de predare-învățare-evaluare online; 

▪ Evaluarea curentă și notarea fără respectarea unor standarde, ci prin comparație; 

▪ Preocuparea sporadică  privind corectarea/ verificarea  caietelor de teme/notițe, a produselor 

activității elevilor; 

▪ Lipsa preocupărilor pentru formarea deprinderilor de lectură funcțională; 

▪ Inconsecvența unor cadre didactice în utilizarea resurselor didactice moderne/ online la toate orele. 

Măsuri propuse:  

1. Creșterea numărului de inspecții de specialitate în scopul monitorizării și consilierii cadrelor 

didactice, în special a celor care predau la clasele a VIII-a, a XII- a și a IX-a  ( respectarea ghidurilor 

metodologice); 

2. Organizarea unor activități metodice/schimburi de bune practici pe tema integrării instrumentelor 

digitale în activitatea didactică; 

3. Consilierea cadrelor didactice cu privire la utilizarea metodelor moderne de predare-învățare; 

4. Monitorizarea, prin inspecțiile de specialitate și inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice a 

modului în care se utilizează metodele alternative de evaluare; 

5. Identificarea resurselor financiare pentru organizarea unor cursuri de formare privind 

problematica evaluării și abilitarea curriculară pentru aplicarea noilor programe/ghiduri. 

 

Limbi moderne 

 

a) Puncte tari 

▪ Cadrele didactice și-au  planificat și proiectat activitățile didactice pe baza programelor 

școlare în vigoare; 

▪ În proiectele didactice, sunt corelate eficient componentele actului didactic, respectiv: 

competențele specifice, activitățile de învățare, conținuturile- suport, metodele și procedeele, 

resursele materiale și de timp. Bibliografia și sitografia utilizate sunt valide din perspectivă didactică 

și sunt adaptate la tematica lecțiilor și nivelul de vârstă al elevilor; 

▪ Proiectele și scenariile aferente sunt însoțite de resursele utilizate, respectiv fișe de lucru, fișe 

de evaluare, site-uri pentru materialele audio-video; 

▪ Cadrele didactice concretizează în lecții activitățile pe care și le-au proiectat și își ating 

obiectivele; 

▪ Organizarea coerentă a activităților didactice în sensul în care respectă evenimentele 

instrucționale standard. Se  apelează permanent la achizițiile anterioare ale pentru a introduce altele 

noi sau pentru a le fixa pe cele deja existente. 

▪ Se  insistă în permanență asupra asigurării caracterului practico-aplicativ al cunoștințelor și 

asupra dezvoltării competențelor de comprehensiune orală sau scrisă; 

▪ Cadrele didactice apelează la resursele materiale puse la dispoziție de unitatea de învățământ 

și utilizează resursele educaționale deschise, acolo unde au această posibilitate; 

▪ Utilizarea metodelor și instrumentelor didactice variate: exerciții de diverse tipuri, de 

comprehensiune, de producere de mesaje orale sau scrise, dialogul, conversația, chestionare etc. Se 

Îmbină formele de organizare a activităților, respectiv: frontal, individual sau în echipă; 

▪ Explicațiile furnizate de cadrele didactice sunt clare și suficiente, încercându-se permanent 

să pună elevii în diverse situații de comunicare; 

▪ Atmosfera  la lecțiile asistate este agreabilă, de lucru, motivantă pentru elevi; 
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▪ Din observarea lecțiilor si din verificarea rezultatelor elevilor la testele predictive, formative 

și sumative, se constată că majoritatea elevilor au competențe de exprimare și de înțelegere orală și 

scrisă în concordanță cu nivelul de studiu corespunzător programelor școlare; 

▪ Elevii citesc și pronunță corect în limbile studiate. Înțeleg mesajele orale si scrise, în sensul 

că pot rezolva exerciții de comprehensiune în registru oral și scris; 

▪ Rezolvă exerciții de cu itemi obiectivi si semiobiectivi. Participă la dialoguri sau conversații 

inițiate de doamnele profesoare; 

▪ Lecțiile se desfășoară exclusiv în limbile moderne studiate, fapt care demonstrează o dată în 

plus, nivelul foarte bun de performanță al elevilor, raportat la standardele curriculare specifice 

fiecărui an de studiu; 

▪ Notarea elevilor este ritmică, suficientă și respectă normele docimologice. 

 

b) Puncte slabe 

▪ Deficiențe de proiectare în cazul unor cadre didactice; 

▪ Lipsa cabinetelor de limbi moderne, dotate conform normativelor; 

▪ Completarea dosarelor personale profesionale cu documentele recomandate la Consfătuirile 

profesorilor de limbi moderne; 

▪ Dotarea tuturor claselor cu tehnică audio- video pentru a se putea utiliza resurse online în lecții. 

 

Matematică 

 

a) Puncte tari 

▪ Programele aprobate prin Ordinul 3393/28.02.2017 (clasele a V-a – a VII-a); OMEC 

3472/10.III.2020 – Programe examen EN  a VIII-a, 5097/09.09.2009 – la gimnaziu; 

5099/09.09.2009 (IX – X), 3252/13.02.2006 (XI – XII), 5959/22.02.2006 (XII – XIII); 

▪ Cunoașterea unor strategii și metode specifice disciplinei, care reflectă o abordare centrată pe 

elev și pe formarea complexă a personalității acestuia; 

▪ Aplicarea unor instrumente și metode de evaluare diverse pentru evaluarea competențelor 

specifice disciplinei matematică. 

▪ Deschiderea către experimentarea unor metode noi de predare – învățare – evaluare; 

▪ Climatul socio-afectiv deschis, bazat pe relații interpersonale dominate de respect și 

comunicare pozitivă; 

▪ Stăpânirea conținuturilor științifice ale disciplinei; 

▪ Armonizarea programelor școlare cu cele pentru examenele naționale; 

▪ Disponibilitatea de a organiza ore de pregătire suplimentară/ ROSE. 

 

b) Puncte slabe 

▪ Rezistența unor cadre didactice la schimbările de programă și de abordare a disciplinei a unor cadre 

didactice; 

▪ Reticență și stângăcie în utilizarea metodelor online de evaluare; 

▪ Inabilitatea  unui număr relativ mare de cadre didactice de a utiliza instrumentele TIC în activitatea 

de predare-învățare-evaluare online; 

▪ Dificultăți în proiectarea și realizarea învățării diferențiate; 

▪ Evaluarea curentă și notarea fără respectarea unor standarde, ci prin comparație; 

▪ Preocuparea sporadică  privind corectarea/ verificarea  caietelor de teme/notițe, a produselor 

activității elevilor; 

▪ Lipsa preocupărilor pentru formarea deprinderilor de lectură funcțională; 

▪ Inconsecvența unor cadre didactice în utilizarea resurselor didactice moderne/online la toate orele. 

Măsuri propuse 
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1. Creșterea numărului de inspecții de specialitate în scopul monitorizării și consilierii cadrelor 

didactice, în special a celor care predau la clasele a VIII-a, a XII- a și a IX-a              ( respectarea 

ghidurilor metodologice); 

2. Organizarea unor activități metodice/schimburi de bune practici pe tema integrării instrumentelor 

digitale în activitatea didactică; 

3. Consilierea cadrelor didactice cu privire la utilizarea metodelor moderne de predare-învățare; 

4. Monitorizarea, prin inspecțiile de specialitate și inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice a 

modului în care se utilizează metodele alternative de evaluare; 

5. Identificarea resurselor financiare pentru organizarea unor cursuri de formare privind 

problematica evaluării și abilitarea curriculară pentru aplicarea noilor programe/ghiduri. 

 

Fizică 

 

a) Puncte tari 

▪ În general, proiectarea didactică s-a realizat corect, ținându-se cont de dimensiunea, 

complexitatea și durata demersului instructiv –educativ. Cadrele didactice au fost preocupate în 

proiectarea didactică de realizarea unei dependențe între competențele specifice ale disciplinei, 

activitățile de învățare,  conținutul științific și strategiile utilizate; 

▪ Conținutul științific abordat a fost corespunzător și adaptat nivelului elevilor; 

▪ A existat concordanță între activitățile realizate, planificarea și proiectarea didactică; 

▪ În demersul didactic au fost utilizate, cu precădere, metode activ-participative care au  

condus la participarea activă a elevilor; 

▪ Metodele și mijloacele didactice au fost  integrate oportun; activitatea frontală a fost 

îmbinată cu cea experimentală-pe grupe. Demersul didactic predominant  centrat pe competențe. Au 

fost realizate corelații intra și interdisciplinare, activitatea elevilor fiind îndreptată spre generarea 

opiniilor personale; 

▪ Metodele și instrumentele de evaluare au fost integrate în procesul didactic și au urmărit 

măsurarea nivelului de pregătire al elevilor. Evaluarea formativă a urmărit formarea competențelor 

specifice disciplinei; 

▪ S-a constatat utilizarea în lecții a diverselor  resurse educaționale deschise  și a manualelor digitale. 

 

b) Puncte slabe 

▪ Au existat cazuri în care, în proiectare, nu s-a reușit realizarea unei dependențe între 

competențele vizate, activitățile de învățare, conținutul științific și strategiile utilizate; 

▪ O parte dintre profesori nu utilizează tehnologia informației și comunicării; 

▪ Nu toți profesorii utilizează metode activ participative în predare-învățare-evaluare, nu  

diferențiază demersul didactică, conform nevoilor educative ale elevului, nu utilizează  metode care să  

conducă la dezvoltarea gândirii critice; 

▪ Abordarea interdisciplinară a lecțiilor de fizică se face încă cu dificultate de către unii 

profesori; 

▪ Nu întotdeauna este specificată aplicabilitatea conceptelor în viața reală; 

▪ Elevii nu sunt orientați de profesor către înțelegerea și importanța cunoștințelor de fizică din 

perspectiva  utilizării acestora  în viața de zi cu zi (alfabetizare științific. 

 

Chimie 

 

a) Puncte tari 

▪ În general, proiectarea didactică s-a realizat corect, ținându-se cont de dimensiunea, 

complexitatea și durata demersului instructiv –educativ. Cadrele didactice au fost preocupate în 
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proiectarea didactică de realizarea unei dependențe între competențele specifice ale disciplinei, 

activitățile de învățare,  conținutul științific și strategiile utilizate; 

▪ Conținutul științific abordat a fost corespunzător și adaptat nivelului elevilor; 

▪ A existat concordanță între activitățile realizate, planificarea și proiectarea didactică; 

▪ În demersul didactic au fost utilizate, cu precădere, metode activ-participative care au  

condus la participarea activă a elevilor; 

▪ Metodele și mijloacele didactice au fost  integrate oportun; activitatea frontală a fost 

îmbinată cu cea experimentală-pe grupe. Demersul didactic predominant  centrat pe competențe. Au 

fost realizate corelații intra și interdisciplinare, activitatea elevilor fiind îndreptată spre generarea 

opiniilor personale; 

▪ Metodele și instrumentele de evaluare au fost integrate în procesul didactic și au urmărit 

măsurarea nivelului de pregătire al elevilor. Evaluarea formativă a urmărit formarea competențelor 

specifice disciplinei; 

▪ S-a constatat utilizarea în lecții a diverselor  resurse educaționale deschise  și a manualelor 

digitale. 

 

b) Puncte slabe 

▪ Au existat cazuri în care, în proiectare, nu s-a reușit realizarea unei dependențe între 

competențele vizate, activitățile de învățare, conținutul științific și strategiile utilizate; 

▪ O parte dintre profesori nu utilizează tehnologia informației și comunicării; 

▪ Nu toți profesorii utilizează metode activ participative în predare-învățare-evaluare, nu  

diferențiază demersul didactică, conform nevoilor educative ale elevului, nu utilizează  metode care 

să  conducă la dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și diminuarea riscului de 

analfabetism funcțional; 

▪ Abordarea interdisciplinară a lecțiilor de chimie se face încă cu dificultate de către unii profesori; 

▪ Nu întotdeauna este specificată aplicabilitatea conceptelor în viața reală; 

▪ Elevii nu sunt orientați de profesor către înțelegerea și importanța cunoștințelor de chimie 

din perspectiva  utilizării acestora  în viața de zi cu zi (alfabetizare științifică). 

▪ Dificultăți legate de aplicarea ghidului metodolog pentru clasa a IX-a. 

▪ Număr relativ mic de profesori din județul Ilfov au absolvit cursul ”Curriculum  Relevant, 

Educație Deschisă Pentru Toți-Cred”; 

▪ Elaborarea RED  pentru uzul  profesorilor în activitățile de învățare on-line și față în față. 

 

Istorie, discipline socio-umane 

 

a) Puncte tari  

▪ Pregătirea de specialitate pentru disciplinele respective 

▪ Existența unui interes pentru perfecționare și formare 

▪ Dotarea cu mijloace didactice, în majoritatea cazurilor 

▪ Buna cunoaștere și utilizare a unor instrumente digitale 

▪ Relațiile profesor-elevi, în general calde, colaborative. 

b) Puncte slabe 

▪ Pregătirea mai slabă din punct de vedere metodic; 

▪ Lipsa de claritate a demersului didactic, adică o lipsă de coerență între planificare-proiectare 

și ce se întâmplă concret la clasă; 

▪ Preluarea de pe Internet a unor instrumente de lucru (ex. proiecte de lecție) și neadaptarea 

acestora; 

▪ Aplicarea deficitară/parțială a unor metode de lucru interactive. 
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Geografie 

 

a) Puncte tari  

▪ Existența materialelor curriculare (programe școlare, manuale alternative), auxiliare 

curriculare (caiete de lucru, ghiduri de aplicare, îndrumătoare, culegeri etc.) 

▪ Valorificarea eficientă a mijloacelor de învățământ 

▪ Existența softurilor educaționale; 

▪ Baza materială, în general, nouă 

 

b) Puncte slabe 

▪ Centrarea proiectelor didactice, uneori, pe conținuturi și nu pe competențe; 

▪ Metodele de predare-învățare- evaluare nu sunt întotdeauna centrate pe elevi. 

▪ Lipsa de pregătire pentru planificare-proiectare didactică, ceea ce determină o lipsă de 

coerență a actului educațional;  

▪ Instrumente de evaluare care nu conțin itemi corect formulați; 

▪ Lipsa manualelor de liceu; 

▪ Lipsa cabinetelor de geografie în multe școli; 

▪ Insuficiente fonduri pentru achiziționarea de material didactic performanță. 

 

Religie  și  arte 

 

a) Puncte tari  

▪ Realizarea băncii de date cu documente curriculare oficiale: planurile cadru, programele 

școlare în vigoare, planificările calendaristice avizate de M.E., a manualelor la specialitate, 

auxiliarelor, mijloace de învățământ; 

▪ Asigurarea consultanței  pentru cadrele didactice înscrise la examenul de definitivat pentru 

dezvoltarea capacității de autoevaluare, a competențelor cadrelor didactice specifice specializării, de 

evaluare obiectivă a competențelor elevilor, în vederea facilitării măsurării eficienței procesului 

instructiv-educativ, a calității educației; 

▪ Majoritatea profesorilor de religie participă la toate cercurile pedagogice programate, se 

implică în organizarea acestora atunci când sunt solicitați, se remarcă prin intervenții viabile în 

cadrul acestor întâlniri; 

▪ Profesorii sunt preocupați de noutățile apărute în specialitate, de pregătirea lor pedagogică și 

metodică; 

▪ Manualele digitale sunt utilizate în proporție de 90%; 

▪ Există o continuă preocupare pentru îmbunătățirea actului didactic și diversificarea 

metodelor de predare-învățare; 

▪ Cadrele didactice asigură caracterul științific al lecțiilor; 

 

b) Puncte slabe 

▪ Absențe repetate ale cadrelor didactice suplinitoare pe catedra de arte de la activități 

metodice la nivel de județ;  

▪ Evaluarea nu este  întotdeauna centrată pe competențele specifice; 

▪ Există un oarecare formalism în elaborarea planificărilor calendaristice. 

▪ Absențe repetate ale cadrelor didactice suplinitoare pe catedra de arte de la activități 

metodice la nivel de județ;  

▪ Conexiunea slabă la internet creează dificultăți în utilizarea resurselor digitale în procesul 

instructiv-educativ; 
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Educație fizică  

 

a) Puncte  tari  

 

Procesul de învățământ s-a desfășurat în conformitate cu anumite legități si principii specifice 

disciplinei Educației fizică și sport, care au asigurat realizarea obiectivelor pedagogice/ formarea 

competențelor specifice disciplinei predate. 

 

Proiectarea, organizarea si desfășurarea activității didactice la nivelul ariei curriculare Educație 

fizică și sport s-a realizat in concordanta cu prevederile curriculumului național. 

 

Prin formele de organizare s-a realizat un consens și o îmbinare armonioasa între activitatea de 

predare si activitatea de învățare / consolidare / perfecționare/ evaluare a deprinderilor motrice de 

bază sau a celor specifice disciplinelor sportive predate. 

 

Cadrul organizatoric din majoritatea unităților de învățământ au imprimat un sens unic activității 

cadrului didactic și elevilor, oferindu-le acestora din urma posibilități de a-si exprima întreaga 

personalitate, prin solicitări multiple și diversificate, conform potențialului biomotric/ aptitudinal. 

 

Utilizarea metodelor moderne și interactive în procesul de predare, învățare, evaluare, au avut 

menirea de a contribui la dezvoltarea competențelor-cheie și a profilurilor de formare pentru fiecare 

nivel de învățământ.  

 

Majoritatea cadrelor didactice au fost animate de o puternică receptivitate față de tot ce este nou si 

important în specialitate și în domeniul psiho-pedagogic, iar în practică au reușit să dovedească un efort 

continuu spre autodepășire, pentru a face față problemelor specifice fiecărei formațiuni de studiu. 

 

Utilizarea metodelor interactive de predare-învățare în activitatea practică a profesorilor de educație 

fizică și sport a contribuit la îmbunătățirea calității procesului didactic, având un caracter activ – 

participativ și o reală valoare activ-formativă asupra dezvoltării capacității motrice a tuturor elevilor. 

Prin utilizarea intensivă a metodelor interactive, cadrele didactice au reușit: 

▪ să stimulează implicarea activă în sarcina didactică; 

▪ să stimuleze inițiativa elevilor; 

▪ să  asigure o mai bună punere în practică a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor motrice; 

▪ să asigure un demers interactiv al actului de predare-învățare-evaluare; 

▪ să valorifice și să stimuleze potențialul creativ, originalitatea copiilor; 

▪ să acționeze asupra gândirii critice a elevilor; 

▪ să promoveze învățarea prin cooperare; 

▪ să îi învețe pe elevi să comunice între ei și să asculte părerile celor din jur. 

 

În acord cu directivele Comisiei Europene și cu linia strategică din Agenda Digitală a României 

privind utilizarea TIC, în cadrul procesului de învățare, la nivelul ariei curriculare Educație fizică și 

sport, sub coordonarea inspectorului școlar pentru educație fizică și sport, s-a continuat actualizarea 

bazei de date necesară dezvoltării unei platforme proprii de organizare a resurselor educaționale 

deschise specifice disciplinei de  învățământ/ specialității. În acest sens, a fost revizuită prima 

variantă de structură de conținut unitar, organizat pe niveluri de învățământ/ clase și discipline 

sportive. În funcție de complexitatea și varietatea resurselor create și de spațiul alocat disciplinei 

pentru încărcarea/ stocarea datelor/ informațiilor/materialelor, acestea pot fi structurate și pe alte 

tipologii (ex. curriculare/extracurriculare).  
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În scopul formării de valori și atitudini, a modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei 

acestora, dezvoltarea capacității motrice și a personalității elevilor a reprezentat o preocupare 

constantă a profesorilor de educație fizică și sport din județul Ilfov. 

 

Competițiile sportive organizate la nivelul unităților de învățământ vocațional au contribuit la 

dezvoltarea competențelor specifice, completarea valențelor educative din cadrul lecțiilor de 

educație fizică realizate cu fiecare grupă/ formațiune de studiu. Acestea au urmărit consolidarea/ 

perfecționarea deprinderilor motrice specifice disciplinelor sportive, cultivarea interesului progres, 

atragerea elevilor către viața socială, folosirea timpului liber într-un mod plăcut și util, contribuind 

la formarea personalității acestora.  

 

Discipline  tehnice 

 

b) Puncte  tari  

▪ Proiectarea, organizarea și desfășurarea procesului didactic 

▪ Planificările calendaristice și proiectarea activităților au fost realizate în acord cu programele 

școlare în vigoare aprobate prin: OMEN nr. 3393/28.02.2017 (cls. A V-a -VII-a); OMECI nr. 

5097/09.09.2009 (cls. a VIII-a); OMECT nr. 3458 /09.03.2004 (cls. a IX-a); OMEC nr. 4598 / 

31.08.2004 (cls. a X-a); OMEC nr. 3252/ 13.02.2006 (cls. a XI-a); OMEC nr. 5959 / 22.12.2006 

(cls. a XII-a); OMECT nr. 3458 /09.03.2004 (cls. a IX-a – înv. profesional); OMEC nr. 

4598/31.08.2004 (cls. a X-a, înv. profesional). 

▪ Obiectivele activităților didactice au fost formulate corect, în termeni de competențe 

observabile și măsurabile, aflându-se în concordanță atât cu conținuturile învățării, cât și cu 

strategiile didactice utilizate; 

▪ Proiectarea didactică s-a realizat corect, ținându-se cont de dimensiunea, complexitatea și 

durata demersului instructiv –educativ. Cadrele didactice au fost preocupate în proiectarea didactică 

de realizarea unei dependențe între conținutul științific, obiective și strategiile folosite. 

▪ Au fost respectate etapele lecției, iar conținutul științific abordat a fost corespunzător și 

adaptat nivelului elevilor; 

▪ A existat concordanță între activitățile realizate, planificarea și proiectarea didactică. 

Utilizarea metodelor moderne și interactive în procesul de predare, învățare, evaluare, menite să 

contribuie la dezvoltarea competențelor-cheie 

▪ In demersul didactic au fost utilizate, cu precădere, metode activ-participative care au condus 

la participarea activă a elevilor; 

▪ Metodele și mijloacele didactice au fost integrate oportun; activitatea frontală a fost îmbinată 

cu cea experimentală-pe grupe; 

▪ Demersul didactic predominant centrat pe elev; au fost realizate corelații intra și 

interdisciplinare, activitatea elevilor fiind îndreptată spre generarea opiniilor personale; 

▪ Metodele și instrumentele de evaluare au fost integrate în procesul didactic și au urmărit 

măsurarea nivelului de pregătire al elevilor. Evaluarea formativă a respectat relația cerință-obiectiv 

și a urmărit atingerea obiectivelor propuse și formarea competențelor specifice disciplinei. 

▪ S-a constatat utilizarea în lecții a diverselor resurse educaționale deschise  cum ar fi: 

abordarea interdisciplinară a noțiunilor tehnice, planuri personalizate pentru elevii cu CES, teste, 

fise de lucru, proiecte educaționale. 

▪ În lecțiile asistate, aproximativ 40% dintre elevi au demonstrat cunoașterea și înțelegerea 

conceptelor tehnice studiate anterior, la nivelul optim, iar 35% la nivel satisfăcător necesar 

parcurgerii conținuturilor și sarcinilor de învățare stabilite de programa școlară; Un procent de 30% 

au nevoie de sprijinul susținut al profesorului. Elevii utilizează relații cantitative în definirea unor 

mărimi și efectuează calcule folosind corect unitățile de măsură; realizează proiecte urmărind 
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instrucțiunile și utilizează cunoștințele și înțelegerea dobândite pentru a trage concluzii din 

rezultatele obținute; comunică oral și scris concluziile și argumentele lor; majoritatea elevilor 

lucrează bine și în grupe/perechi. 

 

2.1.5 Concluzii - sinteză privind inspecțiile de specialitate desfășurate în anul școlar 2021-2022 

 

ASPECTE  POZITIVE PROBLEME  IDENTIFICATE 

▪ Respectarea structurii și alocărilor orare din 

Planurile-cadru de învățământ în vigoare.  

▪ Disciplinele opționale sunt introduse în schema 

orară a claselor în urma opțiunilor exprimate de 

către elevi și a consultării părinților; programele 

școlare pentru disciplinele opționale sunt fie 

aprobate de M.E. fie de I.S.J. 

 

NIVEL  PREȘCOLAR 

▪ Cadrele didactice realizează o planificare anuală 

calendaristică în acord cu recomandările 

Curriculumului pentru educația timpurie (a 

copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani) 

aprobat prin OMEN  nr. 4.694/2.08.2019 și cu 

standardele unei proiectări curriculare eficiente pe 

proiecte tematice, adaptarea acestora la 

particularitățile intelectuale și de vârstă ale 

copiilor, cu respectarea celor șase teme de studiu 

▪ Se folosesc în mică măsură mijloacele 

moderne de învățământ: video-proiector, 

soft-uri educaționale, lecții asistate pe 

calculator. 

 

▪ Mediul educațional este adaptat nevoilor copiilor 

fiind sectorizat în centre specifice, etichetate. Este 

un mediu stimulativ, dinamic, relevant pentru 

copil și tipurile de activități. desfășurate, care 

încurajează învățarea. 

▪ Comisia pentru curriculum și echipa 

managerială, din unitățile de învățământ, 

nu monitorizează impactul produs de 

curriculumul la decizia școlii asupra 

copiilor. 

NIVEL PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL 

▪ Abordare 

intradisciplinară, 

multidisciplinară, 

interdisciplinară, 

din perspectiva 

predării 

integrate. 

▪ Pondere scăzută a demersurilor pentru individualizarea parcursurilor de 

învățare prin proiectarea unor secvențe de predare diferențiată (în funcție 

de particularitățile psihoindividuale), conform prevederii LEN, art. 63, 

alin 3, concretizate în strategii didactice de predare-învățare- evaluare 

diferențiate – la dispoziția cadrului didactic 25% din timpul alocat 

disciplinei pentru învățare remedială, pentru consolidarea cunoștințelor 

sau pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare, 

conform unor planuri individuale de învățare elaborate pentru fiecare 

elev. 

▪ Întocmirea planificărilor anuale și a proiectărilor 

conținuturilor pe unități de învățare, care respectă 

sugestiile metodologice din programa școlară și 

adecvarea la nivelul claselor. 

▪ Supraevaluarea elevilor în acordarea 

calificativelor, prin aplicarea eronată a 

descriptorilor de performanță. 

▪ Proiectarea adecvată a procesului de evaluare 

sumativă, cu elaborarea/utilizarea matricei de 

specificații/descriptorilor de performanță pentru 

acordarea calificativelor, cu proiectare de o oră de 

ameliorare/dezvoltare după evaluările sumative. 

▪ Volumul mare al temelor pentru acasă, în 

unele situații; inadecvarea volumului 

temei pentru acasă la vârsta elevilor; 

inadecvarea volumului temei pentru 

acasă la vârsta elevilor; stabilirea unor 
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teme nediferențiate; corectarea 

inconsecventă a caietelor elevilor. 

▪ Elevii ating standardelele curriculare de 

performanță specifice fiecărei discipline, în 

diferite grade. 

▪ Slaba preocupare pentru proiectarea, 

organizarea, desfășurarea și evaluarea 

diferențiată a activităților de învățare, 

pentru valorificarea eficientă a nivelului 

diferit de cunoaștere și înțelegere al 

elevilor, în situația elevilor capabili de 

perfromanță. 

▪ Asigurarea accesului cadrelor didactice și a 

elevilor din clasele terminale la resursele de 

antrenament de tip teste și bareme de evaluare 

necesare pregătirii individuale pentru susținerea 

Evaluării Naționale și a examenului național de 

bacalaureat puse la dispoziție de Ministerul 

Educației. 

▪ Rezultate slabe la examenul de 

bacalaureat- 2022. 

 

▪ Sunt utilizate diferite motoare de căutare, 

platforme. 

▪ Reticență și stângăcie în utilizarea 

metodelor online de evaluare. 

▪ Dotarea tuturor claselor cu tehnică audio- 

video pentru a se putea utiliza resurse 

online în lecții. 

▪ Absențe repetate ale cadrelor didactice 

suplinitoare pe catedra de arte de la 

activități metodice la nivel de județ. 

 

2.1.6. INSPECȚIILE ȘCOLARE GENERALE desfășurate în anul școlar 2021-2022 

 

A) Baza legală 

▪ Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 

6106/3.12.2020, publicat în M.O. PARTEA I, nr. 1281 BIS/23.12.2020; 

▪ Graficul unic de inspecție școlară aprobat în Consiliul de Administrație al Inspectoratului 

Școlar Județean Ilfov din data de 19.10.2021, respectiv 27.01.2022 

 Obiectivul principal al inspecției de evaluare instituțională îl reprezintă întreaga activitate a unei 

unități de învățământ preuniversitar, în calitate de furnizor direct de servicii educaționale 

reprezentată de inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar. 

În anul școlar 2021-2022, s-au efectuat 5 inspecții școlare generale, realizându-se evaluarea 

instituțională a următoarelor unități de învățământ, în calitatea acestora  de furnizori direcți de 

servicii educaționale. 

 

Unități  de învățământ inspectate Perioada 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea  Tunari 14-25.03.2022 

Grădinița Nr. 1, localitatea Măgurele 10.-24.03.2022 

Școala Postliceală Dr.  Luca, localitatea Cernica  14 - 24.03.2022 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea Chitila 09-20 05.2022 

Școala Gimnazială Discovery, localitatea Voluntari 16 -27.05.2022 
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B) Analiza  calitativă  a  inspecțiilor școlare  generale  pe domenii 

Domeniul A - Managementul școlar, managementul asigurării calității, dezvoltarea instituțională, 

eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane, financiare, materiale și informaționale), respectarea 

legislației în vigoare și a regulamentelor. 

 

Unități  de învățământ inspectate Calificative 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea  Tunari Bine 

Grădinița Nr. 1, localitatea Măgurele Bine 

Școala Postliceală Dr.  Luca, localitatea Cernica  Bine 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea Chitila Bine 

Școala Gimnazială Discovery, localitatea Voluntari Bine 

 

Domeniul B - Modul de aplicare a curriculumului național, dezvoltarea și aplicarea curriculumului 

la decizia școlii/în dezvoltare locala și calitatea activităților extracurriculare realizate de personalul 

didactic și unele categorii de personal didactic auxiliar 

 

Unități  de învățământ inspectate Calificative 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea  Tunari Bine 

Grădinița Nr. 1, localitatea Măgurele Bine 

Școala Postliceală Dr.  Luca, localitatea Cernica Bine 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea Chitila Bine 

Școala Gimnazială Discovery, localitatea Voluntari Bine 

 

Domeniul C - Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învățare-evaluare, reglare/ 

remediere, diferențiere a demersului educațional) 

 

Unități  de învățământ inspectate Calificative 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea  Tunari Bine 

Grădinița Nr. 1, localitatea Măgurele Bine 

Școala Postliceală Dr.  Luca, localitatea Cernica Bine 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea Chitila Bine 

Școala Gimnazială Discovery, localitatea Voluntari Bine 

 

Domeniul D- Nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare raportat la standardele 

educaționale naționale (curriculare și de evaluare) 

 

Unități  de învățământ inspectate Calificative 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea  Tunari Bine 

Grădinița Nr. 1, localitatea Măgurele Bine 

Școala Postliceală Dr.  Luca, localitatea Cernica Bine 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea Chitila Bine 

Școala Gimnazială Discovery, localitatea Voluntari Bine 

 

Domeniul E- Modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează dezvoltarea personală a 

elevilor și motivația acestora în învățare (consiliere, orientare școlară, asistență individualizată), 

respectând principiile educației incluzive și asigurarea egalității de șanse 
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Unități  de învățământ inspectate Calificative 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea  Tunari Bine 

Grădinița Nr. 1, localitatea Măgurele Bine 

Școala Postliceală Dr.  Luca, localitatea Cernica Bine 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea Chitila Bine 

Școala Gimnazială Discovery, localitatea Voluntari Bine 

 

Domeniul F -Relațiile unității de învățământ cu părinții și cu comunitatea locală 

 

Unități  de învățământ inspectate Calificative 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea  Tunari Bine 

Grădinița Nr. 1, localitatea Măgurele Bine 

Școala Postliceală Dr.  Luca, localitatea Cernica Bine 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea Chitila Bine 

Școala Gimnazială Discovery, localitatea Voluntari Bine 

 

Domeniul G - Atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează unitatea de învățământ 

 

Unități  de învățământ inspectate Calificative 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea  Tunari Bine 

Grădinița Nr. 1, localitatea Măgurele Bine 

Școala Postliceală Dr.  Luca, localitatea Cernica Bine 

Școala Gimnazială Nr. 1, localitatea Chitila Bine 

Școala Gimnazială Discovery, localitatea Voluntari Bine 

 

2.1.7. INSPECȚIILE TEMATICE desfășurate în anul școlar 2021-2022 

 

INSPECȚIA TEMATICĂ NR. 1 

Perioada : 30.08-08.09.2021 

Obiectivul general:  Verificarea stadiului pregătirii unităților de învățământ de pe raza județului 

Ilfov pentru începutul anului școlar 2021-2022 

Tematica inspecției: 

▪ Pregătirea infrastructurii școlare în acord cu prevederile  Ordinului comun M.E. Nr. 3459 /280 

din 06.03.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și ministrului 

sănătății nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2. 

▪ Verificarea asigurării și menținerii condițiilor de distanțare fizică, a efectivelor la clasă/grupă, a 

existenței materialelor sanitare etc., în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV 2;  

▪ Verificarea asigurării dotării cu necesarul de manuale pentru anul școlar 2021-2022. 

▪ Verificarea asigurării unităților de învățământ cu resursa umană necesară pentru anul școlar 

2021-2022.  

Puncte tari Puncte slabe Recomandări 

▪ Unitățile de învățământ sunt igienizate/reparate și 

dispun de spații suficiente pentru  desfășurarea procesului 

instructiv-educativ în scenariu fața în față, mixt sau online; 

▪ Unitățile de învățământ dețin autorizație sanitară de 

funcționare pentru toate spațiile și autorizație/aviz ISU 

Unele unități de 

învățământ nu 

dețin arhivă cu 

toate manualele 

în format 

Realizarea unei  

arhive cu toate 

manualele în 

format electronic. 
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pentru spații;  

▪ Școlile dispun de dotare tehnică necesară desfășurării în 

condiții optime  a procesului instructiv-educativ in 

scenariu fața în față, mixt sau online. 

▪ Există spațiu pentru carantina provizorie si cabinet 

medical. Unitățile școlare au asigurată asistența medicală 

printr-un asistent medical. 

▪ Este desemnată persoana responsabilă cu gestionarea 

problemelor privind situația epidemiologică. 

▪ Au fost stabilite traseele/cursele microbuzelor școlare; 

au fost stabilite grupele de elevi ce vor beneficia de 

transport cu microbuzele școlare. 

electronic. 

▪ Unitățile de învățământ au luat măsuri pentru asigurarea 

și menținerea condițiilor de distanțare fizică, a efectivelor 

la clasă/grupă, a existenței materialelor sanitare etc., în 

vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV 2, cu  

respectarea Ordinului comun M.E. nr. 3459 /280 din 

06.03.2021 și a OMS nr. 1456 din 25.08.2020 - Normele 

de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, 

instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor. 

▪ Sunt stabilite circuitele funcționale și organizate spații 

de recreere. Sunt asigurate materiale de curățenie, igienă și 

dezinfecție și măști. Există solicitare la Primărie pentru 

asigurarea device-urilor pentru elevii clasa pregătitoare. 

▪ Se respectă planul de curățenie și dezinfecție. Grupurile 

sanitare sunt echipate corespunzător. 

▪ Personalul este instruit și este asigurată comunicarea 

permanentă cu elevii și părinții privind măsurile de 

prevenire a infecției cu SARS-CoV. 

 

INSPECȚIA TEMATICĂ NR. 2 

Perioada : 25.10-05.11.2021 

Obiectivul general: Proiectarea și monitorizarea activităților ce vizează îmbunătățirea rezultatelor 

școlare. 

Tematica inspecției: Controlul modului în care au fost completate documentele școlare la începutul 

anului școlar 2021-2022 (cataloage, registre matricole, SIIIR etc.); 

▪ Verificarea încheierii situației la învățătură pentru anul școlar 2020-2021 (cataloage, note la 

purtare, registre matricole, dosarul examenelor de corigență, SIIIR etc.); 

▪ Verificarea respectării reglementărilor legale referitoare la evaluarea anuală a personalului 

didactic și a personalului didactic auxiliar; 

▪ Controlul/ verificarea modului în care s-a implementat Programul național „Școală după școală” 

pentru elevii de clasa a VIII-a, inclusiv, reglementat prin OME 3300/2021, pe parcursul semestrului 

al II-lea, an școlar 2020-2021;  

▪ Verificarea încadrărilor personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în urma etapelor de 

mobilitate și concursurilor de angajare la nivelul unității; 

▪ Consilierea directorilor unităților de învățământ pe probleme de management educațional. 

Puncte tari Puncte slabe Recomandări 

▪ Directorii unităților de învățământ au numit prin decizie ▪ În unele unități ▪ Realizarea unor 
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și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității 

de învățământ; 

▪ Directorii au verificat modul de eliberare și gestionare a 

actelor de studii și au stabilit stocul acestora, aceste 

elemente fiind menționate într-un proces-verbal până la 1 

octombrie 2021; 

▪ Atribuirea numărului matricol se face începând cu 1, la 

începutul școlarizării, pe niveluri și forme de învățământ, 

pe baza documentelor de stare civilă (cu modificările 

ulterioare). 

▪ Pentru elevii transferați în timpul anului școlar, 

numărul matricol se atribuie în continuarea seriei anului 

respectiv. 

▪ Nu există modificări și corecturi în registrele matricole. 

▪ Notele/mediile înscrise greșit în catalog au fost  

corectate prin tăiere cu o linie orizontală și au fost  

înlocuite cu notele corespunzătoare, cu cerneală roșie care 

se semnează de titularul de disciplină și de director, care 

aplică ștampila;  

▪ Foaia matricolă se eliberează, la cerere și există 

evidența de emitere a acestora (Registrul unic de evidență 

a actelor de studii). 

▪ Există concordanță între numărul de preșcolari/elevi 

înscriși în catalog și raportul din SIIIR; 

▪ Există un număr suficient de note în catalog. 

▪ Consiliul clasei a fost consultat privind acordarea notei 

la purtare.  

▪ Mediile au fost calculate corect.  

▪ Cataloagele sunt completate, verificate, semnate și 

arhivate. 

▪ În acordarea notelor la purtare a fost respectat 

regulamentul cu privire la sancționarea absențelor.  

▪ Situația la învățătură a fost validată în Consiliul 

profesoral. 

▪ Situația școlară a elevilor corigenți și amânați, 

respectiv, repetenți, a fost comunicată în scris părinților; 

▪ Nu există elevi cu alte sancțiuni decât scăderea notei la 

purtare pentru absențe. 

▪ Există cataloage pentru examenele de corigență. 

▪ În evaluarea anuală a personalului didactic și 

personalului didactic auxiliar au fost respectate ordinele în 

vigoare - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării 

Tineretului și Sportului nr. 6143/2011, modificat prin 

Ordinul 4613/2012, Ordinul 3597/2014, Ordinul 

4247/2020,  Ordin 3189/2021, Ordinul nr. 

4247/13.05.2020 pentru modificarea și completarea 

Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului 

didactic și didactic auxiliar; 

▪ Fișele de evaluare au fost întocmite conform 

există modificări 

și corecturi în 

cataloage și 

registre matricole; 

▪ În unele unități 

în acordarea 

notelor la purtare, 

în unele situații, 

nu a fost respectat 

regulamentul cu 

privire la 

sancționarea 

absențelor; 

▪ În unele unități 

- nu a fost 

respectat graficul 

activităților de 

evaluare prevăzut 

în anexa 1 la 

Metodologia de 

evaluare anuală a 

activității 

personalului 

didactic și 

didactic auxiliar; 

▪ Nu au fost 

utilizate 

instrumente 

pentru 

cuantificarea 

programului ȘDȘ 

și nu au fost 

organizate testări 

finale, deoarece 

datorită situației 

pandemice au fost 

înregistrate 

absențe în rândul 

elevilor înscriși în 

program; 

▪ Există decizii 

de repartizare/ 

încadrare pe 

post/catedră care 

nu au fost  

reactualizate  în 

urma obținerii 

Definitivării în 

învățământ. 

sesiuni de lucru cu 

cadrele didactice 

și secretară în care 

va fi prelucrat  

modul de 

completare a 

catalogului și a 

registrelor 

matricole. 

▪ În acordarea 

notelor la purtare 

va fi  respectat 

regulamentul cu 

privire la 

sancționarea 

absențelor. 

▪ Respectarea 

graficului 

activităților de 

evaluare prevăzut 

în Metodologia de 

evaluare anuală a 

activității 

personalului 

didactic și 

didactic auxiliar; 

▪ Utilizarea 

instrumentelor 

pentru 

cuantificarea 

programului ȘDȘ 

și nu au fost 

organizate testări 

finale, deoarece 

au fost înregistrate 

absențe în rândul 

elevilor înscriși în 

program datorită 

situației 

pandemice; 

▪ Introducerea în 

SIIIR a  întregului 

personal al  

unității. 
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prevederilor art. 2 alin (5) din metodologie; 

▪ Consiliul profesoral a validat, prin vot majoritar, fișele 

de autoevaluare pentru personalul didactic și didactic 

auxiliar, în baza cărora s-a stabilit calificativul anual; 

▪ Rezultatele activității de evaluare stau la baza deciziei 

Consiliului de Administrație privind acordarea calificativului 

anual, conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

▪ Personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic a 

fost introdus în SIIIR; 

▪ Atributele înscrise în modulul Resurse umane de 

gestionare a datelor personalului din unitățile de 

învățământ sunt în concordanță cu dosarul personal; 

▪ Unitățile au încheiat contracte de muncă pentru toți 

angajații unității; 

▪ La contractele  individuale de muncă în urma 

promovării examenului de Definitivat din perioada 2016-

2021 s-a adăugat act adițional cu modificarea 

corespunzătoare. 

▪ Consiliul de Administrație funcționează în baza 

Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 5154/30.08.2021; 

▪ A fost emisă decizia de constituire a CA, cu respectarea 

numărului de membri aprobat de ISJ Ilfov; 

▪ Există adresele de nominalizare a membrilor externi; 

▪ Au fost constituite, prin decizii, comisiile cu caracter 

permanent, conform ROFUIP. 

▪ In SIIIR a fost 

introdus doar 

personalul 

didactic 

INSPECȚIA TEMATICĂ NR. 3 

Perioada: Perioada: 11-28.01.2022 

Tematica inspecției:  

▪ Verificarea încheierii situației școlare la sfârșitul semestrului I, an școlar 2021-2022 (cataloage, 

note la purtare); Transferul elevilor (transferuri consemnate în cataloage și în SIIIR). 

▪ Verificarea modului de desfășurare a procesului instructiv-educativ pe parcursul semestrului I, an 

școlar 2021-2022 (verificarea parcurgerii materiei, evaluarea rezultatelor școlare).  

▪ Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023.Verificarea respectării regulamentului în 

vigoare în propunerea CDȘ/CDL. 

▪ Organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul 

preuniversitar conform Metodologiei–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar în anul 2022-2023, aprobată prin OME nr. 5578/10.11.2021. 

▪ Consilierea directorilor unităților de învățământ pe probleme de management instituțional; 

▪ Alte aspecte (Proiectul schemei de încadrare, an școlar 2022-2023, PCO an școlar 2021-2022 etc.) 

Puncte tari Puncte slabe 
Recomandări 

▪ Situația școlară a fost încheiată 

conform prevederilor art. 107 alin 

(4¹) din ROFUIP aprobat prin OM 

▪ În acordarea notelor la 

purtare nu s-au respectat în 

toate cazurile prevederile art. 

▪ Respectarea prevederile 

art. 27 din Statutul elevului 

în acordarea notelor la 
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5447/2020 cu modificările și 

completările ulterioare. Toti elevii 

cu situatia școlara încheiata au 

minimum 2 calificative/note. 

▪ Încheierea situației școlare a 

elevilor corigenți a fost realizată  cu 

respectarea prevederilor art. 107 alin 

(6¹) din regulament. 

▪ Consiliul clasei a fost consultat 

privind acordarea notei la purtare 

prin care sunt evaluate frecvența și 

comportamentul elevului, 

respectarea de către acesta a 

reglementărilor adoptate de unitatea 

de învățământ. 

▪ În acordarea notelor la purtare s-

au respectat  prevederile art. 27 din 

Statutul elevului; 

▪ Situația la învățătură a fost 

validată în Consiliul profesoral; 

▪ Transferurile elevilor au fost 

consemnate în cataloage, SIIIR și în 

registrele matricole; 

▪ Elevii cu studii echivalate au fost 

consemnați în cataloage; 

▪ Parcurgerea materiei conform 

planificărilor calendaristice și  

progresul școlar al  elevilor, au fost 

analizate în CP și în CA. Tot atunci 

au fost prezentate concluziile 

asistențelor la clasă ale directorului. 

▪ Cadrele didactice  valorifică 

rezultatele evaluărilor la clasele II, 

IV, VI. Comisia de Curriculum are 

în atenție valorificarea acestor 

rezultate care să contribuie la 

progresul școlar. A fost întocmit  

plan de măsuri la nivelul școlii. 

▪ Există program de pregătire 

remedială/suplimentară pentru clasa 

a VIII-a. 

▪ În stabilirea ofertei  CDȘ a fost 

stabilită legislația în vigoare; 

▪ La nivelul  unităților de 

învățământ Comisia de mobilitate a 

fost constituită conform art. 31 alin 

(8) din Anexa la OME nr. 

5.578/2021 

▪ ( 1/2022). 

27 din Statutul elevului; 

▪ Transferurile elevilor au 

fost consemnate în cataloage, 

SIIIR și în registrele 

matricole, în procent de 

95,45; 

▪ Elevii cu studii echivalate 

au fost consemnați în 

cataloage, în procent de 

75% ; 

▪ În  procesul de 

monitorizare/control/evaluare 

desfășurat la nivelul 

instituției nu au fost utilizate 

grile de monitorizare și grile 

de evaluare ; 

▪ Parcurgerea materiei 

conform planificărilor 

calendaristice și  progresul 

școlar al  elevilor, nu au fost 

analizate în CP  și în CA ; 

Nu au fost prezentate 

concluziile asistențelor la 

clasă ale directorului ; 

▪ Există dovezi puține ale 

activității de monitorizare,  

evaluare și îndrumare 

realizată de către director la 

nivelul activităților din 

unitatea școlară (fise de 

asistență); 

▪ În  procesul de 

monitorizare/control/evaluare 

desfășurat la nivelul 

instituției nu au fost utilizate 

grile de monitorizare. 

purtare; 

▪ Parcurgerea materiei 

conform planificărilor 

calendaristice și  progresul 

școlar al  elevilor, vor fi 

analizate în CP și în CA. De 

asemenea,  concluziile 

asistențelor la clasă ale 

directorului se vor  prezenta 

în CA și CP; 

▪ Monitorizarea și evaluarea 

modului de implementare a 

curriculumului.  

▪ Existența unor dovezi 

privind modalitățile concrete 

de control și îndrumare, de 

către director, la nivelul 

tuturor compartimentelor/ 

activităților din unitatea 

școlară (cuprinderea în sfera 

acestei acțiuni a problemelor 

generale și speciale ale 

școlii); 

▪ Utilizarea și 

valorificarea unor 

instrumente manageriale 

diverse  în  procesul de 

monitorizare/control/evaluare 

desfășurat la nivelul 

instituției  (grile de 

monitorizare, grile de 

evaluare, etc). 
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2.1.8. PLAN DE MĂSURI privind creșterea calității inspecției școlare  an școlar 2022-2023 

 

Obiectivul  

urmărit 

Activități Modalități de consiliere/ 

monitorizare la nivelul 

ISJ Ilfov 

Termene 

Organizarea 

eficientă și 

eficace a 

procesului 

instructiv-

educativ 

▪ Respectarea Ordinului OME 

nr.3505/31.03.2022 privind 

structura anului școlar 

2022-2023 

▪ Planurilor- cadru pentru 

alcătuirea schemelor orare. 

▪ Respectarea programelor 

școlare în vigoare și a 

Reperelor metodologice 

pentru clasa  a  IX-a și  a X-a 

în elaborarea documentelor 

de planificare și de 

proiectare didactică 

▪ Activități metodice 

(cercuri pedagogice 

cu temă). 

▪ Inspecții școlare de 

specialitate 

▪ Inspecții tematice 

▪ Inspecții generale 

▪ Pe parcursul 

întregului an 

școlar 

Adaptarea 

proiectării 

didactice la 

specificul/ 

nevoile 

colectivelor de 

elevi . 

 

▪ Respectarea Art.106 (5) din 

Regulamentul-cadru de 

organizare și funcționare a 

unităților de învățământ 

preuniversitar (ROFUIP) 

aprobat prin OME nr. 

4183/01.07.2022, publicat în 

M.Of. nr.675 din 6 iulie 

2022 (Elevii vor beneficia pe 

parcursul unui an școlar de 

cel puțin un plan 

individualizat de învățare, 

elaborat în urma evaluărilor 

susținute și după 

interpretarea rezultatelor de 

către cadrul didactic, care va 

fi folosit pentru consolidarea 

cunoștințelor, pentru 

întreprinderea unor acțiuni 

de învățare remedială și 

pentru stimularea elevilor 

capabili de performanțe 

superioare) 

▪ Consilierea profesorilor în 

vederea realizării unei 

proiectări didactice  adaptate 

la nevoile de învățare ale 

elevilor (planificări 

calendaristice, proiectele 

unităților de învățare); 

▪ Monitorizarea, consilierea și 

▪ Activități metodice 

(cercuri pedagogice 

cu temă). 

▪ Inspecții școlare de 

specialitate 

▪ Inspecții tematice 

▪ Inspecții generale 

▪ Conform 

graficului 

cercurilor 

pedagogice ale 

fiecărei 

discipline, an 

școlar 2022-

2023. 

▪ Graficul unic de 

inspecție școlară 

aprobat în 

Consiliul de 

Administrație al 

Inspectoratului 

Școlar Județean 

Ilfov  și a 

Graficului 

propriu al 

fiecărui inspector 

școlar. 

▪ Pe parcursul 

întregului an 

școlar 
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evaluarea unităților de 

învățământ cu rezultate slabe 

la examenele naționale. 

Realizarea 

corectă a 

planificării și 

proiectării 

curriculumului 

în condițiile 

învățării 

mediate de 

tehnologie. 

▪ Utilizarea de către cadrele 

didactice a   Reperelor 

metodologice pentru clasele 

a IX-a, aX-a, elaborate de 

ME,  în realizarea 

documentelor de planificare 

și de proiectare didactică. 

▪ Inspecție de 

specialitate/ rapoarte 

de inspecție. 

▪ Raportare 

săptămânală în 

Consiliul inspectorilor 

privind aspectele 

verificate și 

concluziile parțiale. 

▪ Raport semestrial pe 

fiecare disciplină. 

▪ Raport- sinteză al 

Compartimentului 

Curriculum și 

inspecție școlară, 

semestrial și anual 

▪ Conform 

graficului propriu 

al fiecărui 

inspector școlar. 

▪ Semestrial  

▪ La finele anului 

școlar 

Parcurgerea 

integrală a 

curriculumului 

din 

perspectiva 

formării si 

consolidării 

competențelor 

generale și 

specifice. 

Evaluarea 

formativă a 

elevilor. 

▪ Respectarea  cap. III 

Capitolul III Evaluarea 

copiilor/elevilor din 

Regulamentul-cadru de 

organizare și funcționare a 

unităților de învățământ 

preuniversitar (ROFUIP) 

aprobat prin OME nr. 

4183/01.07.2022, publicat în 

M.Of. nr.675 din 6 iulie 

2022 

▪ Inspecție de 

specialitate/ rapoarte 

de inspecție 

▪ Inspecție tematică/ 

rapoarte de inspecție 

▪ Raportare 

săptămânală în 

Consiliul inspectorilor 

privind aspectele 

verificate și 

concluziile parțiale. 

▪ Raport- sinteză al 

Compartimentului 

Curriculum și 

inspecție școlară, 

semestrial și anual. 

▪ Conform 

graficului propriu 

al fiecărui 

inspector școlar 

și a programului 

stabilit de 

CJRAE pentru 

fiecare consilier 

școlar. 

▪ Conform 

graficului de 

inspecție al ISJ 

Ilfov. 

▪ Semestrul  I/II an 

școlar 2020-

2021, 

Utilizarea 

metodelor 

interactive și a 

manualelor 

digitale în 

lecții. 

 

 

 

 

▪ Monitorizarea de către 

directori a  modului de 

utilizare în lecții  a 

metodelor interactive și a 

instrumentelor colaborative 

▪ Schimburi de experiență în 

care sunt prezentate exemple 

de bună practică. 

▪ Asistențe la lecții 

realizate de 

inspectorii școlari, 

metodiștii ISJ Ilfov, 

directori; 

▪ Fișe de asistențe; 

▪ Activități metodice. 

▪ Raportare 

săptămânală în 

Consiliul inspectorilor 

privind aspectele 

verificate și 

concluziile parțiale. 

▪ Raport semestrial pe 

▪ Conform 

graficului 

cercurilor 

pedagogice ale 

fiecărei 

discipline, an 

școlar 2022-2023 

▪ Conform 

Graficului de 

inspecție al ISJ 

Ilfov și a 

Graficului 

propriu al 

fiecărui inspector 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

33 

fiecare disciplină. 

▪ Raport- sinteză al 

Compartimentului 

Curriculum și 

inspecție școlară. 

școlar/ director/ 

metodist. 

Diversificarea 

resurselor 

educaționale 

deschise. 

▪ Utilizare oportună a 

resurselor educaționale 

deschise de către cadrele 

didactice 

▪ Identificarea 

exemplelor de bună 

practică la nivelul 

fiecărei discipline/ 

arie curriculară (RED-

uri), în vederea 

realizării unui 

material unitar la 

nivel de ISJ Ilfov 

(proiecte didactice, 

teste de evaluare 

predictivă, sumativă, 

formativă, subiecte 

olimpiade școlare, fișe 

de lucru). 

▪ La finele anului 

școlar. 
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2.2. EXAMENE NAȚIONALE 
 

În anul școlar 2021 - 2022, susținerea prin intermediul inspecției școlare, a implementării eficiente a 

curriculumului, cu scop de orientare și optimizare a învățării, îmbunătățirea rezultatelor la învățătură 

și la evaluările și examenele naționale a constituit unul dintre obiectivele generale ale 

compartimentului Curriculum și inspecție școlară al ISJ Ilfov. Întreaga activitate a acestui 

compartiment s-a centrat pe monitorizarea activității la clasă a cadrelor didactice și a pregătirii 

elevilor pentru examenele naționale. 

 

Rezultatul la un examen depinde de o serie de factori, iar analizarea și înțelegerea lor contribuie 

desigur la obținerea succesului dorit. 

 

Așa cum prevede Legea Educației Naționale (Legea 1/2011), în anul școlar 2021  - 2022 au fost 

organizate  evaluarea la sfârșitul clasei a VI-a, evaluarea națională a elevilor la sfârșitul clasei a 

VIII-a și examenul național de bacalaureat. 

 

2.2.1. Simularea Evaluării Naționale 

 

În scopul monitorizării pregătirii elevilor din județul Ilfov, conform Planului de îmbunătățire a 

rezultatelor la examenele naționale, încă de la începutul anului școlar au fost stabilite orele de 

pregătire suplimentară pentru elevii claselor a VIII-a și a claselor terminale de liceu (elevii de liceu 

beneficiază și de pregătire prin programul ROSE), iar elevii claselor a VIII-a au beneficiat și de 

orele remediale prin programul național Școală după școală în semestrul al II-lea. 

Au fost susținute Simulările Naționale și Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a. 

 
1. Pregătirea simulării 

▪ Au fost numite, prin decizia Consiliului de Administrație, comisiile de organizare a Examenului 

de Bacalaureat Național și Evaluare Națională . 

▪ În fiecare unitate școlară a fost constituită comisia pentru organizarea și desfășurarea simulării, 

membrii acesteia fiind instruiți din timp cu privire la atribuțiile ce le revin și la modul de 

desfășurare a probelor. 

▪ OMEC NR. 3054/21.01.2021 și Procedura ME privind organizarea și desfășurarea simulării 

examenelor naționale au fost transmise unităților școlare. 

▪ Inspectorul școlar general a delegat inspectori școlari care au monitorizat modul de organizare și 

desfășurare a simulării examenelor în unitățile școlare 

▪ S-a realizat o simulare tehnică, în vederea evitării problemelor la preluarea subiectelor. 

▪ S-au asigurat, în toate unitățile școlare, condiții de examen – transmitere electronică a 

subiectelor și baremelor și accesul la ele pe bază de parolă comunicată în dimineața examenului, 

supraveghere audio-video, tragere la sorți a profesorilor asistenți, evaluare a lucrărilor de câte 

doi profesori.  

 

2. Desfășurarea simulării 

▪ Desfășurarea simulării examenului de Bacalaureat și de Evaluare Națională a fost monitorizată 

de către inspectorii școlari. 

▪ Nu au fost semnalate probleme în desfășurarea examenului. 

▪ Cadrele didactice, conducerile unităților școlare și elevii s-au mobilizat foarte bine. 

▪ Probele s-au desfășurat cu respectarea strictă a metodologiilor de examen și a procedurilor 

specifice. 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

35 

▪ Prezența a fost, în general, bună la liceele/secțiile teoretice și vocaționale, dar foarte slabă la 

liceele care au învățământ seral și cu frecvență redusă. 

Probleme întâmpinate  

▪ nu au fost identificate în toate unitățile școlare soluții viabile pentru situația în care se oprește 

furnizarea curentului electric; 

 

2.2.2. Simularea Examenului Național de Bacalaureat 

 

Simularea examenului de Bacalaureat s-a susținut atât la clasele de sfârșit de ciclu (a XII-a și a XIII-

a). Prezența la simulare a variat în funcție de profilul liceului și de forma de învățământ. Simulare 

examenului de Bacalaureat s-a ținut în 20 unități școlare. 

Nr. 

ctr. 
Unitate de învățământ 

1 Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești 

2 Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea 

3 Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea 

4 Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna 

5 Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni 

6 Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari 

7 Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele 

8 Liceul German ”Hermann Oberth” Voluntari 

9 Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești 

10 Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești 

11 Liceul Teoretic "Radu Popescu" Popești Leordeni 

12 Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomirești Vale 

13 Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov 

14 Liceul Teoretic Nr.1 Periș 

15 Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti“ Vidra 

16 Seminarul Teologic Liceal  Ortodox Sf. Filofteia, Brănești 

17 Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla 

18 Școala Internațională Mark Twain, Voluntari 

19 Liceul Sportiv „Helmut Duckadam” Clinceni 

20 Liceul Teoretic Little London, Voluntari 

 

Prezența la Simularea examenului de Bacalaureat 

 

Forma de 

învățământ 

Clasa Nr. elevi înscriși Ea Prezenți 

Zi XII 1143 963 

Seral XIII 181 3 

Fără frecvență XIII 327 7 

TOTAL  1651 973 
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1143

181

327

Nr. elevi înscriși

Zi XII

 
 

Cei mai mulți absenți s-au înregistrat la liceele care au formele de învățământ seral și fără frecvență. 

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – proba Ea forma de învățământ – zi 

Simulare examenului de Bacalaureat s-a ținut în 20 unități școlare. 

Prezența elevilor la proba de Limba și literatura română Ea 
UNITATEA ȘCOLARĂ Forma de 

învățământ 

Clasa Profil Total 

elevi 

Prezenți 

Ea 

Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești Zi CL_XII A 13 10 

Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești Zi CL_XII A 14 11 

Liceul cu Program Sportiv ”Helmut Duckadam” Clinceni Zi CL_XII A 3 2 

Liceul cu Program Sportiv ”Helmut Duckadam” Clinceni Zi CL_XII A 6 6 

Liceul Cu Program Sportiv ”Helmut Duckadam” Clinceni Zi CL_XII A 23 22 

Liceul German ”Hermann Oberth” Voluntari Zi CL_XII A 2 2 

Liceul German ”Hermann Oberth” Voluntari Zi CL_XII A 2 1 

Liceul German ”Hermann Oberth” Voluntari Zi CL_XII A 2 1 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII A 9 9 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII A 3 3 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII B 2 2 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII C 6 6 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII A 5 5 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII C 12 9 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII B 16 16 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești Zi CL_XII Agricultură 

ecologică 
21 14 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești Zi CL_XII Economic 30 24 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești Zi CL_XII Veterinar 26 26 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna Zi CL_XII A 14 11 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna Zi CL_XII B 23 22 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna Zi CL_XII C 14 10 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna Zi CL_XII A 2 2 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna Zi CL_XII B 1 1 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna Zi CL_XII C 1 1 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII C 16 11 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII E I 19 12 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII I intensiv 2 2 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII I intensiv 1 1 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII F 7 7 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII F 21 21 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII R 30 30 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII F 1 0 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII M 27 19 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII E II 16 9 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII R 1 1 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII F 1 1 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII I intensiv 1 1 
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Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII I intensiv 25 23 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari Zi CL_XII B 15 13 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari Zi CL_XII D 2 2 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari Zi CL_XII D 24 22 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari Zi CL_XII F 1 1 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari Zi CL_XII B 1 1 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari Zi CL_XII A 20 16 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari Zi CL_XII F 24 19 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari Zi CL_XII E 17 15 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla Zi CL_XII A 29 20 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla Zi CL_XII C 30 19 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla Zi CL_XII B 30 20 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomirești Vale Zi CL_XII Sportiv 5 2 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomirești Vale Zi CL_XII Sportiv 14 6 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomirești Vale Zi CL_XII C Servicii 22 20 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomirești Vale Zi CL_XII A Vet 21 20 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra Zi CL_XII B 4 4 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra Zi CL_XII A 9 8 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra Zi CL_XII B 12 11 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra Zi CL_XII A 6 6 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra Zi CL_XII A 4 4 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII A 12 12 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII D 27 26 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII C 14 11 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII A 1 1 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII D 2 2 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII D 1 1 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII D 1 1 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII B 21 17 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII A 1 1 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII B 1 1 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII R 4 4 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII SN 24 19 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII SN 3 3 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII SN 1 1 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII U 1 1 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII R 12 12 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII R 6 5 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII U 7 7 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII R 6 5 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII U 20 20 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII U 8 8 

Liceul Teoretic "Little London Pipera" Voluntari Zi CL_XII A 4 4 

Liceul Teoretic "Little London Pipera" Voluntari Zi CL_XII A 3 3 

Liceul Teoretic "Little London Pipera" Voluntari Zi CL_XII A 8 8 

Liceul Teoretic "Mark Twain International School" Voluntari Zi CL_XII A 3 3 

Liceul Teoretic "Mark Twain International School" Voluntari Zi CL_XII A 23 15 

Liceul Teoretic "Mark Twain International School" Voluntari Zi CL_XII A 1 1 

Liceul Teoretic "Mark Twain International School" Voluntari Zi CL_XII A 3 3 

Liceul Teoretic "Mark Twain International School" Voluntari Zi CL_XII A 1 1 

Liceul Teoretic "Mark Twain International School" Voluntari Zi CL_XII A 2 2 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov Zi CL_XII U A 5 4 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov Zi CL_XII U B 19 15 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov Zi CL_XII U B 4 0 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov Zi CL_XII T 24 18 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov Zi CL_XII S 15 7 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov Zi CL_XII S 2 1 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov Zi CL_XII U A 1 1 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov Zi CL_XII U A 20 20 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov Zi CL_XII U A 1 1 

Liceul Teoretic "Radu Popescu" Popești Leordeni Zi CL_XII XII 25 23 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești Zi CL_XII Real 10 9 
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Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești Zi CL_XII Uman 28 27 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești Zi CL_XII Uman 1 1 

Liceul Teoretic Nr. 1 Periș Zi CL_XII A 28 26 

Liceul Teoretic Nr. 1 Periș Zi CL_XII A 4 4 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfânta Filofteia" Brănești Zi CL_XII A 27 25 

 

Rezultatele obținute de elevii participanți la proba de simulare la Limba și literatura română 

 
UNITATEA ȘCOLARĂ Clasa Profil Total elevi Ea Prezenti Procent 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești CL_XII AGRICULTURĂECOLOGICĂ 21 14 21,43 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII C 16 11 18,18 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII E I 19 12 25,00 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" 

Buftea 

CL_XII XII A 9 9 77,78 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" 

Buftea 

CL_XII XII A 3 3 66,67 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" 

Buftea 

CL_XII XII B 2 2 50,00 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov 

CL_XII U A 5 4 50,00 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra CL_XII B 4 4 25,00 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu 

- Chiajna 

CL_XII A 14 11 27,27 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu 

- Chiajna 

CL_XII B 23 22 40,91 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII R 4 4 100,00 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII SN 24 19 84,21 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII SN 3 3 66,67 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Voluntari 

CL_XII B 15 13 23,08 

Liceul Cu Program Sportiv ”Helmut 

Duckadam” Clinceni 

CL_XII A 3 2 50,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII I INTENSIV 2 2 100,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII I INTENSIV 1 1 100,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII F 7 7 57,14 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" 

Buftea 

CL_XII XII C 6 6 50,00 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov 

CL_XII U B 19 15 13,33 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII A 12 12 25,00 

Liceul Teoretic "Mark Twain International 

School" Voluntari 

CL_XII A 3 3 66,67 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Voluntari 

CL_XII D 2 2 50,00 

Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești CL_XII A 13 10 10,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII F 21 21 90,48 

Liceul Teoretic Nr. 1 Periș CL_XII A 28 26 53,85 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra CL_XII A 9 8 62,50 
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Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu 

- Chiajna 

CL_XII C 14 10 20,00 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII D 27 26 92,31 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII C 14 11 0,00 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII SN 1 1 0,00 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII U 1 1 100,00 

Liceul Teoretic "Mark Twain International 

School" Voluntari 

CL_XII A 23 15 80,00 

Liceul Teoretic "Mark Twain International 

School" Voluntari 

CL_XII A 1 1 100,00 

Liceul Teoretic "Mark Twain International 

School" Voluntari 

CL_XII A 3 3 100,00 

Liceul German ”Hermann Oberth” 

Voluntari 

CL_XII A 2 2 100,00 

Liceul Teoretic "Little London Pipera" 

Voluntari 

CL_XII A 4 4 100,00 

Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești CL_XII A 14 11 45,45 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești CL_XII Real 10 9 11,11 

Liceul Cu Program Sportiv ”Helmut 

Duckadam” Clinceni 

CL_XII A 6 6 33,33 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 

Dragomirești Vale 

CL_XII Sportiv 5 2 50,00 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 

Dragomirești Vale 

CL_XII Sportiv 14 6 100,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII R 30 30 70,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII F 1 0 0,00 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" 

Buftea 

CL_XII XII A 5 5 40,00 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov 

CL_XII U B 4 0 0,00 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII A 1 1 0,00 

Liceul Teoretic "Radu Popescu" Popești 

Leordeni 

CL_XII XII 25 23 47,83 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Voluntari 

CL_XII D 24 22 31,82 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 

Dragomirești Vale 

CL_XII C Servicii 22 20 50,00 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov 

CL_XII T 24 18 50,00 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra CL_XII B 12 11 18,18 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu 

- Chiajna 

CL_XII A 2 2 100,00 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII D 2 2 100,00 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII D 1 1 100,00 

Liceul German ”Hermann Oberth” 

Voluntari 

CL_XII A 2 1 100,00 

Liceul German ”Hermann Oberth” 

Voluntari 

CL_XII A 2 1 100,00 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Voluntari 

CL_XII F 1 1 0,00 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 

Dragomirești Vale 

CL_XII A Vet 21 20 40,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII M 27 19 21,05 
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Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII E II 16 9 11,11 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII R 1 1 0,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII F 1 1 100,00 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" 

Buftea 

CL_XII XII C 12 9 33,33 

Liceul Teoretic Nr. 1 Periș CL_XII A 4 4 25,00 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov 

CL_XII S 15 7 42,86 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov 

CL_XII S 2 1 100,00 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov 

CL_XII U A 1 1 100,00 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu 

- Chiajna 

CL_XII B 1 1 0,00 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII D 1 1 100,00 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII B 21 17 17,65 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII R 12 12 91,67 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII R 6 5 100,00 

Liceul Teoretic "Mark Twain International 

School" Voluntari 

CL_XII A 1 1 100,00 

Liceul Teoretic "Little London Pipera" 

Voluntari 

CL_XII A 3 3 66,67 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești CL_XII Uman 28 27 51,85 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfânta 

Filofteia" Brănești 

CL_XII A 27 25 56,00 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești CL_XII ECONOMIC 30 24 75,00 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești CL_XII VETERINAR 26 26 69,23 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" 

Ciorogârla 

CL_XII A 29 20 0,00 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" 

Ciorogârla 

CL_XII C 30 19 15,79 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" 

Ciorogârla 

CL_XII B 30 20 5,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII I INTENSIV 1 1 100,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

CL_XII I INTENSIV 25 23 78,26 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" 

Buftea 

CL_XII XII B 16 16 31,25 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov 

CL_XII U A 20 20 60,00 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra CL_XII A 6 6 83,33 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu 

- Chiajna 

CL_XII C 1 1 0,00 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII A 1 1 0,00 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII U 7 7 100,00 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Voluntari 

CL_XII B 1 1 100,00 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Voluntari 

CL_XII A 20 16 25,00 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Voluntari 

CL_XII F 24 19 5,26 
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Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești CL_XII Uman 1 1 0,00 

Liceul Cu Program Sportiv ”Helmut 

Duckadam” Clinceni 

CL_XII A 23 22 63,64 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov 

CL_XII U A 1 1 100,00 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra CL_XII A 4 4 50,00 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII B 1 1 0,00 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII R 6 5 60,00 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII U 20 20 100,00 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII U 8 8 100,00 

Liceul Teoretic "Mark Twain International 

School" Voluntari 

CL_XII A 2 2 100,00 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Voluntari 

CL_XII E 17 15 0,00 

Liceul Teoretic "Little London Pipera" 

Voluntari 

CL_XII A 8 8 100,00 

TOTAL JUDEȚ 
  

1143 963 49,33 

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – proba Ea forma de învățământ – seral 

Simulare examenului de Bacalaureat s-a ținut în 4 unități școlare. 

Prezența elevilor la proba de Limba și literatura română Ea 
Unitatea școlară Forma de învățământ Clasa Profil Total elevi Prezenți Ea 

Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești Seral CL_XIII A 30 0 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești Seral CL_XIII seral agricultură 35 0 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla Seral CL_XIII A S 30 3 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla Seral CL_XIII B S 26 0 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 

Dragomirești Vale 

Seral CL_XIII Agronom S 31 0 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 

Dragomirești Vale 

Seral CL_XIII A Ind S 29 0 

 

Rezultatele obținute de elevii participanți la proba de simulare la Limba și literatura română 

 
Unitatea 

școlară 

Clasa Profil Total 

elevi 

Ea 
Prezenti 

Ea  

1-

1,99 

Ea  

2-

2,99 

Ea  

3-

3,99 

Ea  

4-

4,99 

Ea  

5-

5,99 

Ea  

6-

6,99 

Ea  

7-

7,99 

Ea  

8-

8,99 

Ea  

9-

9,99 

E

A 

10 

Proce

nt 

Liceul 
Tehnologi

c "Pamfil 

Șeicaru" 
Ciorogârl

a 

CL_X

III 
A S 30 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 33,33 

Liceul 
Tehnologi

c "Vintilă 

Brătianu" 
Dragomir

ești Vale 

CL_X

III 
Agronom S 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Colegiul 
Silvic 

“Theodor 

Pietraru“ 
Brănești 

CL_X
III 

A 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Liceul 

Tehnologi

c "Pamfil 

CL_X
III 

B S 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
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Șeicaru" 

Ciorogârl

a 

Liceul 
Tehnologi

c "Vintilă 

Brătianu" 
Dragomir

ești Vale 

CL_X

III 
A 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Liceul 
Tehnologi

c "Cezar 

Nicolau" 
Brănești 

CL_X
III 

seral 
agricultură 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

TOTAL 

JUDEȚ 
  181 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 33,33 

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – proba Ea forma de învățământ – frecvență redusă 

Simulare examenului de Bacalaureat s-a ținut în 8 unități școlare. 

Prezența elevilor la proba de Limba și literatura română Ea 
Unitatea școlară Forma de învățământ Clasa Profil Total elevi Prezenți ea 

Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești Frecvență redusă CL_XIII B 17 0 

Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești Frecvență redusă CL_XIII A 27 0 

Liceul Penitenciar Jilava Frecvență redusă CL_XIII A 3 2 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești Frecvență redusă CL_XIII FR 36 0 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari Frecvență redusă CL_XIII H 30 0 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla Frecvență redusă CL_XIII B FR 36 1 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla Frecvență redusă CL_XIII A FR 38 2 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 

Dragomirești Vale 

Frecvență redusă CL_XIII B FR 37 0 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 

Dragomirești Vale 

Frecvență redusă CL_XIII A FR 35 0 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov Frecvență redusă CL_XIII FR 33 2 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești Frecvență redusă CL_XIII FR 35 0 

 

Rezultatele obținute de elevii participanți la proba de simulare la Limba și literatura română 
                

Unitatea 

școlară 

Cl

s. 

Profi

l 

Total 

elevi 

Ea 

Preze
nti 

EA 

1-
1,99 

EA 

2-
2,99 

EA 

3-
3,99 

EA 

4-
4,99 

EA 

5-
5,99 

EA 

6-
6,99 

EA 

7-
7,99 

EA 

8-
8,99 

EA 

9-
9,99 

EA 

10 

Proce

nt 

Colegiul silvic 

“Theodor 
Pietraru“ 

Brănești 

F
R 

CL_
XIII 

B 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Liceul 

penitenciar 
jilava 

F

R 
CL_

XIII 
A 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00 

Liceul 

tehnologic 
"Pamfil 

Șeicaru" 

Ciorogârla 

F

R 
CL_

XIII 
B FR 36 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00 

Liceul 
tehnologic 

"Pamfil 

Șeicaru" 
Ciorogârla 

F
R 

CL_
XIII 

A FR 38 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Liceul teoretic 

"traian 
Lalescu“ 

Brănești 

F

R CL_
XIII 

FR 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Liceul 

tehnologic 
"Cezar 

Nicolau" 

F

R CL_
XIII 

FR 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
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Brănești 

Liceul 

Tehnologic 

"Nicolae 
Bălcescu" 

Voluntari 

F

R 
CL_

XIII 
H 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Liceul 
Tehnologic 

"Vintilă 

Brătianu" 
Dragomirești 

Vale 

F
R 

CL_

XIII 
B FR 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Colegiul Silvic 

“Theodor 
Pietraru“ 

Brănești 

F

R CL_
XIII 

A 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Liceul 
Tehnologic 

"Vintilă 

Brătianu" 
Dragomirești 

Vale 

F
R 

CL_

XIII 
A FR 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Liceul Teoretic 

"Mihail 
Kogălniceanu" 

Snagov 

F

R CL_
XIII 

FR 33 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,00 

TOTAL JUDEȚ 327 7 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0,00 

 

Cei mai mulți absenți s-au înregistrat la liceele care au aceste forme de învățământ seral și fără 

frecvență. 

 

MATEMATICĂ – proba Ec- forma de învățământ – zi 

Simulare examenului de Bacalaureat s-a ținut în 20 unități școlare  

Prezența elevilor la proba de  matematică Ec: 

Unitatea școlară 
Forma de 

învățământ 

Clasa Profil Total 

elevi 

Prezenți 

Ec 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești Zi CL_XII 
Agricultură 

ecologică 
21 14 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII C 16 10 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII E I 19 10 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII A 9 9 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII A 3 3 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII B 2 2 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna Zi CL_XII A 14 12 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII R 4 4 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII SN 24 23 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII SN 3 3 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari Zi CL_XII B 15 12 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII I INTENSIV 2 2 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII I INTENSIV 1 1 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII C 6 6 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII A 12 12 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna Zi CL_XII C 14 8 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII C 14 10 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII SN 1 1 

Liceul German ”Hermann Oberth” Voluntari Zi CL_XII A 2 2 

Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești Zi CL_XII A 14 11 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești Zi CL_XII Real 10 7 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII R 30 29 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII A 5 5 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII A 1 1 

Liceul Teoretic "Radu Popescu" Popești Leordeni Zi CL_XII XII 25 22 
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Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomirești Vale Zi CL_XII C Servicii 22 21 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov Zi CL_XII T 24 18 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna Zi CL_XII A 2 2 

Liceul German ”Hermann Oberth” Voluntari Zi CL_XII A 2 1 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomirești Vale Zi CL_XII A Vet 21 18 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII M 27 18 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII E II 16 7 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII R 1 1 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII C 12 9 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII B 21 15 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII R 12 12 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII R 6 6 

Liceul Teoretic "Mark Twain International School" Voluntari Zi CL_XII A 1 1 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești Zi CL_XII ECONOMIC 30 24 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești Zi CL_XII VETERINAR 26 25 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla Zi CL_XII A 29 20 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla Zi CL_XII C 30 15 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla Zi CL_XII B 30 17 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII I INTENSIV 1 1 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea Zi CL_XII I INTENSIV 25 23 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea Zi CL_XII XII B 16 14 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna Zi CL_XII C 1 1 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII A 1 1 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari Zi CL_XII B 1 1 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari Zi CL_XII A 20 14 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele Zi CL_XII B 1 1 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni Zi CL_XII R 6 5 

Liceul Teoretic "Mark Twain International School" Voluntari Zi CL_XII A 2 2 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari Zi CL_XII E 17 12 

 

Rezultatele obținute de elevii participanți la proba de simulare la matematică 

 
Unitatea școlară Clasa Profil Total elevi Ec Prezenți Procent 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești 
CL_XII AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ 10 2 

7,14 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea 
CL_XII C 4 1 

0,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea 
CL_XII E I 3 3 

20,00 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea 
CL_XII XII A 0 0 

44,44 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea 
CL_XII XII A 0 1 

66,67 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea 
CL_XII XII B 1 0 

50,00 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - 

Chiajna CL_XII A 6 0 
33,33 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni 
CL_XII R 0 0 

75,00 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni 
CL_XII SN 2 8 

30,43 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni 
CL_XII SN 1 1 

33,33 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari 
CL_XII B 5 2 

16,67 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea 
CL_XII I INTENSIV 0 0 

50,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea 
CL_XII I INTENSIV 0 0 

100,00 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea 
CL_XII XII C 2 2 

0,00 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII A 2 1 16,67 
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Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - 

Chiajna 
CL_XII C 4 2 25,00 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII C 6 4 0,00 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII SN 0 1 0,00 

Liceul German ”Hermann Oberth” Voluntari CL_XII A 0 0 100,00 

Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești CL_XII A 2 3 36,36 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești CL_XII Real 4 1 0,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea CL_XII R 0 5 17,24 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea CL_XII XII A 1 1 60,00 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII A 0 0 0,00 

Liceul Teoretic "Radu Popescu" Popești Leordeni CL_XII XII 3 4 13,64 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomirești 

Vale 
CL_XII C Servicii 8 3 38,10 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov CL_XII T 5 2 33,33 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - 

Chiajna 
CL_XII A 0 0 100,00 

Liceul German ”Hermann Oberth” Voluntari CL_XII A 0 0 100,00 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomirești 

Vale 
CL_XII A Vet 8 2 16,67 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea CL_XII M 4 6 5,56 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea CL_XII E II 6 0 14,29 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea CL_XII R 0 0 0,00 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea CL_XII XII C 4 0 22,22 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII B 8 7 0,00 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII R 0 0 58,33 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII R 0 0 83,33 

Liceul Teoretic "Mark Twain International School" 

Voluntari 
CL_XII A 0 0 0,00 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești CL_XII ECONOMIC 4 3 33,33 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești CL_XII VETERINAR 11 6 4,00 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla CL_XII A 19 1 0,00 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla CL_XII C 3 5 33,33 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla CL_XII B 9 6 11,76 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea CL_XII I INTENSIV 0 0 100,00 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea CL_XII I INTENSIV 0 0 78,26 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea CL_XII XII B 7 1 14,29 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - 

Chiajna 
CL_XII C 1 0 0,00 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII A 0 0 100,00 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari CL_XII B 1 0 0,00 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

46 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari CL_XII A 5 2 35,71 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele CL_XII B 1 0 0,00 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni CL_XII R 0 0 40,00 

Liceul Teoretic "Mark Twain International School" 

Voluntari 
CL_XII A 0 0 50,00 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari CL_XII E 11 1 0,00 

 

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2021-2022 

La Simularea Evaluării Naționale au participat 78 de unități școlare. 

Situația repartizată pe tranșe de note și procentul de promovabilitate la Limba și literatura română 

(LRO) este prezentată în tabelul următor. 

Unitate 

T
o

ta
l 

E
le

v
i 

L
R

O
 P

r
e
ze

n
ți

 

L
R

O
 1

-1
,9

9
 

L
R

O
 2

-2
,9

9
 

L
R

O
 3

-3
,9

9
 

L
R

O
 4

-4
,9

9
 

L
R

O
 5

-5
,9

9
 

L
R

O
 6

-6
,9

9
 

L
R

O
 7

-7
,9

9
 

L
R

O
 8

-8
,9

9
 

L
R

O
 9

-9
,9

9
 

L
R

O
 1

0
 

P
r
o
c
e
n

t 

Școala Gimnazială Nr. 1, 1 Decembrie 75 75 1 5 11 11 13 12 12 9 1 0 62,67 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ștefăneștii De Jos 66 53 2 9 10 10 8 5 8 1 0 0 41,51 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu 

- Chiajna 
30 29 1 2 8 2 8 3 0 4 1 0 55,17 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele 94 92 0 4 9 8 10 2 20 22 16 1 77,17 

Liceul Teoretic "Little London Pipera" 

Voluntari 
20 20 0 0 0 2 2 0 4 11 1 0 90,00 

Liceul Teoretic "Radu Popescu" Popești 

Leordeni 
63 62 0 0 3 11 18 9 10 9 2 0 77,42 

Școala Gimnazială Nr. 2 Moara Vlăsiei 26 25 0 0 6 2 5 1 5 6 0 0 68,00 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dragomirești Vale 17 15 0 0 1 5 0 2 4 2 1 0 60,00 

Școala Gimnazială Nr. 1 Bragadiru 102 99 0 7 15 15 26 19 14 3 0 0 62,63 

Școala Gimnazială Nr. 3 Voluntari 32 32 0 0 1 2 7 5 6 11 0 0 90,63 

Școala Gimnazială "Prof. Ion Vișoiu" 

Chitila 
133 128 2 7 7 20 24 22 15 18 13 0 71,88 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov 
29 24 1 2 3 4 4 3 2 4 1 0 58,33 

Școala Gimnazială Nr. 1 Cornetu 55 55 1 1 5 12 12 12 5 5 2 0 65,45 

Liceul Penitenciar Jilava 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Dobroești 11 10 0 2 1 1 4 1 1 0 0 0 60,00 

Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari 37 30 1 8 4 2 10 3 0 2 0 0 50,00 
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Școala Gimnazială Nr. 2 Crețești - Vidra 16 16 0 0 1 2 3 0 4 4 2 0 81,25 

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" 

Ghermănești - Snagov 
26 24 0 0 1 5 9 3 3 2 1 0 75,00 

Școala Gimnazială "Hermann Oberth" 

Voluntari 
9 9 0 0 0 0 0 3 2 1 3 0 100,00 

Școala Gimnazială Nr. 1 Afumati 84 84 0 2 10 20 19 10 11 9 3 0 61,90 

Școala Gimnazială Nr. 1 Găneasa 14 12 0 2 3 3 2 2 0 0 0 0 33,33 

Școala Gimnazială Nr. 2 Cățelu - Glina 19 18 1 1 0 3 4 1 5 2 1 0 72,22 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Mogosoaia 37 31 0 0 7 4 8 6 4 2 0 0 64,52 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra 28 26 4 3 2 0 4 3 5 3 2 0 65,38 

Școala Gimnazială Nr. 1 Corbeanca 50 49 0 6 6 10 8 7 8 2 2 0 55,10 

Școala Gimnazială Nr. 2 Dragomirești Deal 

- Dragomirești Vale 
26 25 0 3 2 4 5 2 3 3 3 0 64,00 

Școala Gimnazială Nr. 3 Sintești - Vidra 18 11 0 0 2 4 1 4 0 0 0 0 45,45 

Școala Gimnazială "Mark Twain 

International School" Voluntari 
27 24 0 0 1 3 2 6 3 3 6 0 83,33 

Școala Gimnazială Nr. 3 Buftea 22 21 0 1 5 4 5 3 0 2 1 0 52,38 

Școala Gimnazială Nr. 2 Piteasca - Găneasa 11 9 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 33,33 

Școala Gimnazială ”Explore 100” 

Mogoșoaia 
3 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 66,67 

Școala Gimnazială "Gheorghe Corneliu" 

Domnești 
77 73 0 7 2 10 30 12 9 3 0 0 73,97 

Școala Gimnazială "Prof. Ion Ioniță" Buriaș 

- Periș 
17 16 0 1 3 3 2 2 1 4 0 0 56,25 

Școala Gimnazială Nr. 1 Buftea 103 101 1 3 4 12 13 22 23 18 5 0 80,20 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Cernica 39 37 1 4 5 11 6 6 3 1 0 0 43,24 

Școala Gimnaziala Nr. 2 Voluntari 43 43 0 0 0 3 3 11 17 8 1 0 93,02 

Școala Gimnazială Nr. 3 Bobești - Glina 16 15 0 0 7 3 2 2 1 0 0 0 33,33 

Școala Gimnazială "Alexandru Dimitrie 

Ghica" Căciulați - Moara Vlăsiei 
9 9 0 0 1 1 0 5 1 1 0 0 77,78 

Liceul ”Maarif - International School Of 

Bucharest” Voluntari 
6 4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 50,00 

Școala Gimnazială ”Anton Pann” Voluntari 254 242 3 19 26 32 46 38 32 32 14 0 66,94 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

48 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ciolpani 44 44 0 6 2 6 3 11 7 7 2 0 68,18 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Pantelimon 183 172 0 16 40 34 31 19 23 7 2 0 47,67 

Liceul Teoretic Nr. 1 Periș 33 33 0 4 6 3 9 7 2 2 0 0 60,61 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Balotesti 59 56 1 6 10 11 6 9 4 8 1 0 50,00 

Școala Gimnazială Nr. 1 Nuci 28 28 1 6 9 4 5 1 1 1 0 0 28,57 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Școala Gimnazială Nr. 3 Bălăceanca-

Cernica 
27 25 1 0 5 4 9 5 1 0 0 0 60,00 

Școala Gimnazială Nr. 1 Copăceni 25 23 0 2 0 2 3 6 6 3 1 0 82,61 

Școala Gimnazială Nr. 1 Moara Vlăsiei 21 20 1 0 4 6 3 3 2 1 0 0 45,00 

Școala Gimnazială Nr. 2 Jilava 14 12 0 0 3 3 5 0 1 0 0 0 50,00 

Școala Gimnazială Nr. 3 Popești Leordeni 14 13 1 0 1 2 5 4 0 0 0 0 69,23 

Școala Gimnazială Nr. 3 Siliștea 

Snagovului - Gruiu 
19 19 0 3 4 5 4 1 2 0 0 0 36,84 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni 196 195 1 4 8 26 34 35 36 36 15 0 80,00 

Liceul Bilingv ”Olga Gudynn International 

School” Voluntari 
28 28 0 0 0 0 3 1 8 9 7 0 100,00 

Școala Gimnazială Nr. 2 Fundeni - 

Dobroești 
59 58 0 4 6 7 10 5 10 12 4 0 70,69 

Școala Gimnazială Nr. 1 Glina 34 31 1 4 6 7 8 4 0 1 0 0 41,94 

Școala Gimnazială "Discovery" Voluntari 21 21 0 0 0 2 2 4 4 4 5 0 90,48 

Școala Gimnazială Nr. 2 Lipia - Gruiu 25 25 1 4 6 6 3 1 2 0 2 0 32,00 

Școala Gimnazială "Ioan Bădescu" Popești 

Leordeni 
60 58 0 2 4 20 12 15 4 1 0 0 55,17 

Școala Gimnazială Nr. 1 Petrăchioaia 35 29 3 5 6 0 8 6 1 0 0 0 51,72 

Școala Gimnazială "Pro Ingenio" Bragadiru 20 19 0 0 0 0 0 1 6 8 4 0 100,00 

Școala Gimnazială Nr. 1 Jilava 48 46 0 7 6 13 6 9 4 1 0 0 43,48 

Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea 96 92 0 6 11 13 16 15 16 13 2 0 67,39 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești 61 61 1 0 6 9 14 12 8 8 3 0 73,77 
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Școala Gimnazială Nr. 2 Dârvari- 

Ciorogârla 
21 20 0 6 1 3 6 1 2 1 0 0 50,00 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gruiu 32 32 0 1 5 6 5 5 4 5 1 0 62,50 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dărăști 16 16 1 3 4 2 1 2 3 0 0 0 37,50 

Liceul Cu Program Sportiv ”Helmut 

Duckadam” Clinceni 
86 86 1 9 16 14 18 15 8 3 2 0 53,49 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dascălu 21 18 2 0 1 4 2 1 6 0 2 0 61,11 

Școala Gimnazială Nr. 2 Tânganu - Cernica 44 41 0 8 10 8 6 6 2 1 0 0 36,59 

Școala Gimnazială Nr. 1 Grădiștea 20 19 0 1 2 4 5 3 2 2 0 0 63,16 

Școala Gimnazială Nr. 2 Periș 27 27 1 3 4 2 6 4 2 2 3 0 62,96 

Școala Gimnazială Nr. 1 Berceni 74 72 0 4 5 19 15 11 12 5 1 0 61,11 

Școala Gimnazială "Constantin Băicoi 

Anu" Tâncăbești - Snagov 
16 16 0 1 4 0 4 2 4 1 0 0 68,75 

Școala Gimnazială Nr. 3 Șindrilița - 

Găneasa 
13 10 1 1 2 4 0 2 0 0 0 0 20,00 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ciorogârla 45 42 1 1 0 4 9 9 12 4 2 0 85,71 

Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești 40 34 1 4 2 4 7 6 2 6 2 0 67,65 

Școala Gimnazială "Alexandru Odobescu" 

Chiajna 
64 62 0 4 4 5 8 17 16 7 1 0 79,03 

TOTAL JUDEȚ 3434 3255 40 226 378 510 618 507 465 366 144 1 64,55 

 

Proba Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

participanți 

Total note 

> 5 

Procent 

promovabilitate 
Limba și literatura română 3434 3255 2101 64,55% 
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Analiza comparativă a procentelor de promovabilitate în cadrul simulărilor examenelor 

naționale 

Anul școlar Simularea Evaluării Naționale Simularea Bacalaureatului 

2017-2018 57,17% 45,45% 

2018-2019 66,26% 52,81% 

2019-2020 Nu s-au susținut Nu s-au susținut 

2020-2021 63,51% 46,69% 

2021-2022 64,55% 48,92% 

 

 

Concluzii – simulare Bacalaureat 

 

La nivel de liceu, s-a înregistrat un număr destul de mare de note sub nota 5.   

 

Așa cum se contura din monitorizarea claselor terminale de liceu și din alte asistențe la orele de la 

gimnaziu și liceu, problemele încep mult mai devreme decât la clasa a XII-a și a VIII-a. 

 

Se impune intensificarea eforturilor de ameliorare a rezultatelor la examene, atât prin aplicarea 

programelor de pregătire suplimentară, cât și printr-o mai atentă pregătire a lecțiilor. 

Directorii unităților școlare trebuie să-și concentreze atenția pe obiectivul creșterii promovabilității, 

intensificând asistențele la disciplinele de examen, la clasele finale, atât la orele de curs, cât și la 

cele suplimentare. 

 

Este imperios necesar ca inspectorul de specialitate și profesorii metodiști să continue 

monitorizarea claselor terminale de liceu. 

 

Rezultatele acestor evaluări fiind sub cele preconizate, s-a impus realizarea, în regim de urgență, a 

unui plan de acțiune care să ducă în final la realizarea obiectivelor propuse în ceea ce privește 

promovabilitatea la examenele naționale. 

 

În urma analizării rezultatelor, Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov a actualizat planul de măsuri 

pentru îmbunătățirea rezultatelor la examene. 

 

Concluzii – simulare Evaluare Națională 

 

Așa cum se contura din monitorizarea clasei a VIII-a și din alte asistențe la orele de la gimnaziu, 

problemele încep mult mai devreme decât la clasa a VIII-a. 

 

Se impune intensificarea eforturilor de ameliorare a rezultatelor la examene, atât prin aplicarea 

programelor de pregătire suplimentară, cât și printr-o mai atentă pregătire a lecțiilor. 

 

Analiza comparativă pe 

tranșe de note 

Procent de 

promovare 

Note 

1-1,99 

Note 2-

2,99 

Note 3-

3,99 

Note 4-

4,99 

Note 5-

5,99 

Note 6-

6,99 

Note 7-

7,99 

Note 8-

8,99 

Note 

9-9,99 

Note 

de 10 

Simulare Evaluare 

Națională  2018-2019 
66,26% 2,43% 7,02% 10,95% 13,34% 15,64% 15,15% 13,79% 14,11% 7,57% 0% 

Simulare Evaluare 

Națională  2020-2021 
63,51% 1,23% 10,70% 11,52% 13,03% 17,42% 17,42% 10,56% 13,17% 4,94% 0% 

Simulare Evaluare 

Națională  2021-2022 
64,55% 1,23% 6,94% 11,61% 15,67% 18,99% 15,58% 14,29% 11,24% 4,42% 0,03% 
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Directorii unităților școlare trebuie să-și concentreze atenția pe obiectivul creșterii promovabilității, 

intensificând asistențele la disciplinele de examen, la clasele finale, atât la orele de curs, cât și la 

cele suplimentare. 

 

Este imperios necesar ca inspectorul de specialitate și profesorii metodiști să continue 

monitorizarea elevilor din clasa a VIII-a. 

 

Rezultatele acestor evaluări fiind  sub cele preconizate, s-a impus realizarea, în regim de urgență, a 

unui plan de acțiune care să ducă în final la realizarea obiectivelor propuse în ceea ce privește 

promovabilitatea la examenele naționale. 

 

În urma analizării rezultatelor, Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov a actualizat planul de măsuri 

pentru îmbunătățirea rezultatelor la examene. 

 

Concluziile membrilor Consiliului Consultativ 

 

Promoția clasei a VIII-a a anului școlar 2021-2022 finalizează cursurile, fiind o generație ce 

implementează noua programă școlară, ce are ca obiectiv formarea profilului absolventului de ciclu 

gimnazial capabil să facă față provocărilor liceului si integrării atât pe piața muncii, cât și în viața de 

familie și în cea cotidiană. Elevii care sunt  acum clasa a VIII-a fac parte din generația care a intrat 

în școală începând cu clasa I și care a studiat conform unui curriculum nou – teoretic ar trebui să 

aibă anumite deprinderi și abilități care să le permită sa se descurce cu ușurință pe un astfel de 

subiect. Ceea ce aduce nou acest tip de subiect  este că se abordează o nouă perspectivă: intuitivă, 

cognitivă, de înțelegere. În primul rând, este un exercițiu de lectură. Textele sunt mari, lungi, elevul 

trebuie să caute  personaje, trebuie să caute acțiunea, să o exprime în câteva rânduri, 2-5 rânduri, să 

identifice (lucru pe care îl făcea și până acum) loc, timp etc, adică sunt mai multe elemente de 

explorare, de căutare. Cine a fost obișnuit, învățat, să lucreze mecanic va avea o problemă. 

Subiectele simulării Evaluării Naționale au avut ca scop familiarizarea elevilor cu atmosfera de 

examen și, mai ales, cu modul de redactare a lucrării care a fost un tipizat ce i-a creat elevului 

oportunitatea de a rezolva o serie de itemi obiectivi, semiobiectivi și subectivi, pe foi de examen 

șablonate. Subiectele au respectat programa școlară, au vizat competențe de înțelegere a textului la 

prima vedere, de limbă și comunicare și, mai ales, de interpretare și de asociere personală cu aspecte 

din viața de zi cu zi, experiențe pe care a trebuit să le valorifice prin rezolvarea itemilor evaluării. 

  

Puncte tari: 

- echilibrat, apropiat de realitatea programei de examen și de cea a competențelor dobândite de elevi 

pe parcursul anilor de școală gimnazială 

- gramatica devine cu adevărat funcțională (se face trecerea de la „Menționează rolul cratimei din 

secvența…” la „Corectează textul adăugând semnele de punctuație corespunzătoare”) 

- elevii sunt familiarizați cu modelele de exerciții pe care le vor primi la Evaluarea națională grație 

publicării variantelor de antrenament 

- majoritatea elevilor a reușit să se încadreze în timpul regulamentar, abordând fiecare item fără să 

fie în situația de a neglija tratarea subiectelor din motive obiective 

- înțelegerea textelor suport a condus la rezolvarea corectă a sarcinilor de lucru, obținând, astfel, 

punctajul foarte mare la subiectul SI A 

- de remarcat, aprofundarea cunoștințelor de limbă, de rezolvare a sarcinilor propuse în  subiectul SI 

B, cunoștințe acumulate în cei patru ani de gimnaziu 

- la subiectul SII, elevii au demonstrat capacitatea creativă în redactarea caracterizării personajului, 

respectând atât etapele unui astfel de text, cât și secvențele impuse în cerință 
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-majoritatea stăpânește elementele de ortografie și de punctuație, aranjarea textului în pagina, scrisul 

lizibil și coerența logică și cronologică a ideilor. 

 

Puncte slabe 

- la subiectul SI A, o parte dintre copii nu asociază fragmentul textului suport cu texte citite, studiate 

sau aprofunda pe baza lecturii suplimentare  

- la subiectul SI A, punctul 8, unii dintre ei nu au capacitatea exprimării unei opinii ce are legătură 

cu textul suport, acest lucru demonstrând neînțelegerea conținutului textului și incapacitatea de a 

avea o părere în legătură cu anumite momente și aspecte prezentate în fragmentul propus studiului 

- la subiectul SI B, unii dintre ei fac confuzii între părțile de vorbire și cele de propoziție și nu 

stăpânesc raportul sintactic nici în fraza, nici în propoziție 

- o parte dintre elevi demonstrează că posedă un scris ilizibil, cu grave erori de ortografie și de 

punctuație, ceea ce a condus atât la diminuarea punctajului, cât și la imposibilitatea acordării 

acestuia conform baremului de corectare 

- la subiectul SIB, punctul 7, cunoștințele de limbă sunt confuze pentru unii dintre elevi, atunci când 

au de precizat raportul de coordonare 

- la subiectul SII, un procent de 20% dintre elevi nu cunoaște aranjarea textului în pagină, 

respectarea secvențelor impuse de enunț, ceea ce a condus la acordarea parțială a punctajului din 

barem. 

 

Dificultăți:  

▪ formatul tip broșură, care, prin numărul mare de pagini, are un impact psihologic negativ 

asupra copiilor, dat fiind faptul că nici la școală, pe parcursul anilor de gimnaziu, dar nici la 

olimpiadele școlare nu s-a abordat această variantă de examinare – pot ajunge în criză de 

timp și la descurajare ; în plus, includerea textelor suport în broșură implică imposibilitatea 

de a le folosi ca ciornă așa cum sunt obișnuiți 

▪ Subiectele de la  I, A (1,2,3,4,5) presupun lecturi și relecturi succesive ale textelor-suport, iar 

cerințele ce presupun producerea de text impun utilizarea ciornei și rescrierea textului, 

activități cronofage de care trebuie ținut cont. Comparând dimensiunea textelor-suport, 

dimensiunea textelor produse de elevi ( Textul 1 = 675 de cuvinte și Textul 2 = 593 de 

cuvinte) și numărul de itemi din subiectele pentru evaluarea națională din 2021, respectiv 

2022, se remarcă o discrepanță majoră, deși timpul alocat rezolvării este același.  

▪ Itemii pentru exercițiile 1 și 2 fac referire la Textul 1, 3 și 4 fac referire la Textul 2, iar 5 face 

referire la cele două texte – suport, iar căutarea informațiilor în ambele texte este mare 

consumatoare de timp. 

▪ La itemul 9, solicitarea asocierii fragmentului de text-suport cu un alt text literar studiat sau 

citit ca lectură suplimentară să fie însoțită de posibilitatea asocierii cu o experiență de viață 

trăită de elev. Profesorii au dificultăți în a pregăti chiar elevii care sunt cititori deoarece 

programa nu prevede o listă de lecturi suplimentare grupate pe teme ce ar putea fi abordate la 

examen. 

▪  B, itemul 6 – discrepanță uriașă ca nivel de dificultate față de alte cerințe deși punctajul nu 

este diferit            

- o sarcină de redactare destul de complexă 

- necesitatea de a simplifica cerința care presupune “gândirea în mai mulți pași “- 

depășește nivelul mediu 

- vor citi și nu vor înțelege cerințele, pur și simplu, «ce fac aici, ce mi se cere?» 
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(ex: Alcătuiește o propoziție în care pronumele personal cu funcție sintactică de 

complement direct din enunțul „Datorită lui, lecțiilor pe care le ținea, m-am apropiat de 

știința cifrelor.” să aibă funcție sintactică de complement indirect. ) 

- subiectele 7, 8, 9 și II  

 

Este evident că nu se poate pretinde unui elev de clasa a VIII-a să redacteze un text fără să aloce 

timp elaborării planului, ciornei, revizuirii și apoi rescrierii 

▪ Formularea clară a baremului, astfel încât punctele acordate pentru conținut să aibă o 

explicație clară. Majoritatea erorilor de la evaluare provin din insuficienta detaliere a 

baremului și din lipsa unor precizări privind abordarea subiectului. Pe barem scrie așa – se 

punctează și alte răspunsuri – profesorul, dacă nu găsește tipul de formulare pe care l-a 

folosit el la clasă, îl depunctează pe copil. Se dorește acum ca toți profesorii evaluatori să 

facă parte din corpul național de experți în evaluare. 

 

Amenințări: 

• au învățat după o “programă nouă”; 

• au învățat online jumătate din clasa a VI-a sau deloc, model de învățare la care s-au aliniat 

din mers atât elevii, cât și profesorii, fără a primi prea mult suport; 

• au învățat online/ hibrid / deloc mai mult de jumătate din clasa a VII-a; 

• nu au dat teze din primul semestru al clasei a VI-a, deci nu mai sunt antrenați pentru 

examene și nu au o imagine clară a nivelului real la care se află; 

• toți au fost și sunt foarte afectați emoțional de lipsa de socializare și de limitările de tot felul 

din zona socială și nu numai. 

 

Oportunități: 

• realizarea orelor de pregătire suplimentară individualizată la clasă, în vederea recuperării 

decalajelor; 

• desfășurarea programul remedial "Școală după Școală" în cadrul căruia s-a organizat 

pregătire suplimentară cu elevii ce nu au reușit să înregistreze o performanță în obținerea 

unor note așteptate și punctele slabe înregistrate în urma simulării Evaluării Naționale 

pentru a  stabili obiectivul activității de învățare cu speranța că aceste deficiențe vor fi 

diminuate, astfel încât, procentul obținut în urma Evaluării Naționale să fie mai mare decât 

procentul Simulării ce a stabilit nivelul real și obiectiv de pregătire a elevului ce va 

participa la Examenul de Evaluare Națională; 

• cunoașterea modelului de subiecte în urma simulărilor și a publicării variantelor de 

antrenament permite familiarizarea elevilor cu acestea și îi ajută în pregătirea individuală. 

 

Situația repartizată pe tranșe de note și procentul de promovabilitate la matematică este 

prezentat în tabelul următor: 

 

Unitate de învățământ 

M
A

T
 P

re
ze

n
ți

 

M
A

T
 1

-1
,9

9
 

M
A

T
 2

-2
,9

9
 

M
A

T
 3

-3
,9

9
 

M
A

T
 4

-4
,9

9
 

M
A

T
 5

-5
,9

9
 

M
A

T
 6

-6
,9

9
 

M
A

T
 7

-7
,9

9
 

M
A

T
 8

-8
,9

9
 

M
A

T
 9

-9
,9

9
 

M
A

T
 1

0
 

M
A

T
 f

ă
ră

 n
o

ta
 

P
ro

ce
n

t 

Școala Gimnazială Nr. 1, 1 

Decembrie 
75 0 4 11 18 16 7 7 11 1 0 0 56,00 
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Școala Gimnazială Nr. 1 Ștefăneștii 

De Jos 
54 3 17 14 4 14 1 1 0 0 0 0 29,63 

Liceul Tehnologic "Doamna 

Chiajna" Roșu - Chiajna 
29 2 1 3 9 5 4 3 2 0 0 0 48,28 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" 

Măgurele 
92 1 6 11 11 12 21 13 10 7 0 0 68,48 

Liceul Teoretic "Little London 

Pipera" Voluntari 
20 0 0 1 1 1 1 2 4 10 0 0 90,00 

Liceul Teoretic "Radu Popescu" 

Popești Leordeni 
62 0 3 7 10 11 13 5 9 4 0 0 67,74 

Școala Gimnazială Nr. 2 Moara 

Vlăsiei 
25 0 1 5 6 5 2 2 4 0 0 0 52,00 

Școala Gimnaziala Nr. 1 

Dragomirești Vale 
16 0 0 0 0 3 7 2 3 1 0 0 100,00 

Școala Gimnazială Nr. 1 Bragadiru 98 1 4 19 14 15 27 11 5 2 0 0 61,22 

Școala Gimnazială Nr. 3 Voluntari 32 0 1 0 8 7 2 8 2 4 0 0 71,88 

Școala Gimnazială "Prof. Ion 

Vișoiu" Chitila 
123 0 11 27 23 13 15 17 15 2 0 0 50,41 

Liceul Teoretic "Mihail 

Kogălniceanu" Snagov 
23 0 1 3 4 9 3 2 1 0 0 0 65,22 

Școala Gimnazială Nr. 1 Cornetu 55 0 2 10 11 9 12 8 3 0 0 0 58,18 

Liceul Penitenciar Jilava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Dobroești 10 1 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 20,00 

Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari 27 0 6 8 4 8 1 0 0 0 0 0 33,33 

Școala Gimnazială Nr. 2 Crețești - 

Vidra 
16 0 0 4 3 3 6 0 0 0 0 0 56,25 

Școala Gimnazială "Mihai 

Eminescu" Ghermănești - Snagov 
24 0 0 4 4 8 2 4 1 1 0 0 66,67 

Școala Gimnazială "Hermann 

Oberth" Voluntari 
9 0 0 1 0 0 2 2 3 1 0 0 88,89 

Școala Gimnazială Nr. 1 Afumați 84 1 6 12 12 23 12 7 9 2 0 0 63,10 

Școala Gimnazială Nr. 1 Găneasa 12 0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Școala Gimnazială Nr. 2 Cățelu - 

Glina 
18 0 3 3 1 6 1 2 2 0 0 0 61,11 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Mogoșoaia 31 2 6 6 8 3 4 2 0 0 0 0 29,03 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" 

Vidra 
26 1 3 3 3 7 5 2 2 0 0 0 61,54 

Școala Gimnazială Nr. 1 Corbeanca 48 0 2 11 9 11 6 4 4 1 0 0 54,17 

Școala Gimnazială Nr. 2 

Dragomirești Deal - Dragomirești 

Vale 

25 0 1 3 6 9 2 1 1 2 0 0 60,00 

Școala Gimnazială Nr. 3 Sintești - 

Vidra 
10 0 1 0 0 7 1 0 1 0 0 0 90,00 

Școala Gimnazială "Mark Twain 

International School" Voluntari 
24 0 0 1 2 5 3 3 5 5 0 0 87,50 
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Școala Gimnazială Nr. 3 Buftea 21 0 7 5 4 2 2 0 1 0 0 0 23,81 

Școala Gimnazială Nr. 2 Piteasca - 

Găneasa 
9 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Școala Gimnazială ”Explore 100” 

Mogoșoaia 
3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 66,67 

Școala Gimnazială "Gheorghe 

Corneliu" Domnești 
71 0 8 17 8 26 4 4 3 1 0 0 53,52 

Școala Gimnazială "Prof. Ion Ioniță" 

Buriaș - Periș 
16 0 1 2 3 3 2 2 3 0 0 0 62,50 

Școala Gimnazială Nr. 1 Buftea 102 0 2 13 13 20 15 19 13 7 0 0 72,55 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Cernica 36 2 6 11 9 5 3 0 0 0 0 0 22,22 

Școala Gimnaziala Nr. 2 Voluntari 43 0 0 3 8 6 13 10 3 0 0 0 74,42 

Școala Gimnazială Nr. 3 Bobești - 

Glina 
13 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Școala Gimnazială "Alexandru 

Dimitrie Ghica" Căciulați - Moara 

Vlăsiei 

8 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 62,50 

Liceul ”Maarif - International 

School Of Bucharest” Voluntari 
4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 75,00 

Școala Gimnazială ”Anton Pann” 

Voluntari 
240 1 19 33 42 32 45 41 21 6 0 0 60,42 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ciolpani 44 1 4 12 9 8 4 1 3 2 0 0 40,91 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Pantelimon 170 5 30 48 24 32 13 9 7 2 0 0 37,06 

Liceul Teoretic Nr. 1 Periș 33 0 4 7 9 6 5 0 2 0 0 0 39,39 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Balotești 57 3 6 15 10 9 5 1 7 1 0 0 40,35 

Școala Gimnazială Nr. 1 Nuci 27 0 5 12 6 0 3 0 1 0 0 0 14,81 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ 

Brănești 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Școala Gimnazială Nr. 3 

Bălăceanca-Cernica 
26 0 3 4 11 6 1 1 0 0 0 0 30,77 

Școala Gimnazială Nr. 1 Copăceni 23 1 2 6 4 5 2 2 1 0 0 0 43,48 

Școala Gimnazială Nr. 1 Moara 

Vlăsiei 
20 1 2 1 6 2 4 1 2 1 0 0 50,00 

Școala Gimnazială Nr. 2 Jilava 11 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 18,18 

Școala Gimnazială Nr. 3 Popești 

Leordeni 
13 0 1 1 3 5 1 2 0 0 0 0 61,54 

Școala Gimnazială Nr. 3 Siliștea 

Snagovului - Gruiu 
18 1 3 8 4 1 0 1 0 0 0 0 11,11 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" 

Otopeni 
195 0 6 15 24 35 32 33 36 14 0 0 76,92 

Liceul Bilingv ”Olga Gudynn 

International School” Voluntari 
28 0 0 0 0 2 4 3 10 9 0 0 100,00 

Școala Gimnazială Nr. 2 Fundeni - 

Dobroești 
57 1 5 5 9 15 9 9 3 1 0 0 64,91 
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Școala Gimnazială Nr. 1 Glina 31 2 7 7 4 9 1 1 0 0 0 0 35,48 

Școala Gimnazială "Discovery" 

Voluntari 
21 0 0 0 1 2 4 5 7 2 0 0 95,24 

Școala Gimnazială Nr. 2 Lipia - 

Gruiu 
25 2 5 12 2 1 1 1 1 0 0 0 16,00 

Școala Gimnazială "Ioan Bădescu" 

Popești Leordeni 
57 0 2 8 15 10 11 5 6 0 0 0 56,14 

Școala Gimnazială Nr. 1 

Petrăchioaia 
30 0 4 4 4 9 6 3 0 0 0 0 60,00 

Școala Gimnazială "Pro Ingenio" 

Bragadiru 
19 0 0 0 0 1 1 4 3 10 0 0 100,00 

Școala Gimnazială Nr. 1 Jilava 45 3 6 10 13 6 4 2 1 0 0 0 28,89 

Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea 93 1 3 12 7 14 23 12 18 3 0 0 75,27 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ 

Brănești 
61 1 2 6 9 12 13 11 5 1 1 0 70,49 

Școala Gimnazială Nr. 2 Dârvari- 

Ciorogârla 
19 0 5 6 4 1 0 2 1 0 0 0 21,05 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gruiu 32 0 7 6 6 4 2 4 3 0 0 0 40,63 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dărăști 16 0 2 5 1 5 3 0 0 0 0 0 50,00 

Liceul Cu Program Sportiv ”Helmut 

Duckadam” Clinceni 
85 1 9 24 11 16 15 7 2 0 0 0 47,06 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dascălu 17 1 2 1 3 6 2 0 2 0 0 0 58,82 

Școala Gimnazială Nr. 2 Tânganu - 

Cernica 
41 0 11 15 9 2 1 2 1 0 0 0 14,63 

Școala Gimnazială Nr. 1 Grădiștea 19 0 4 5 3 1 1 3 2 0 0 0 36,84 

Școala Gimnazială Nr. 2 Periș 27 0 4 8 5 4 0 1 4 1 0 0 37,04 

Școala Gimnazială Nr. 1 Berceni 71 0 0 9 5 24 8 18 6 1 0 0 80,28 

Școala Gimnazială "Constantin 

Băicoi Anu" Tâncăbești - Snagov 
16 0 1 1 2 3 5 2 2 0 0 0 75,00 

Școala Gimnazială Nr. 3 Șindrilița - 

Găneasa 
10 1 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 30,00 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ciorogârla 42 0 0 8 8 7 8 6 4 1 0 0 61,90 

Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești 33 0 4 5 4 5 8 6 1 0 0 0 60,61 

Școala Gimnazială "Alexandru 

Odobescu" Chiajna 
62 0 1 12 7 13 15 8 5 1 0 0 67,74 
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PROMOVABILITATE 

PROBA 
NR.ELEVI 

ÎNSCRIȘI 

NR.ELEVI 

PARTICIPANȚI 

TOTAL 

NOTE > 5 

PROCENT 

PROMOVABILITATE 

MATEMATICĂ 3434 3228 1422 55,95% 

 

 

34343228

NR. ELEVI 
ÎNSCRIȘI/PARTICIPANȚI

NR.ELEVI …

 
 

Analiza comparativă a procentelor de promovabilitate în cadrul simulărilor examenelor naționale  

 

Anul școlar Simularea Evaluării Naționale Simularea Bacalaureatului 

2017-2018 26,46% 18,49% 

2018-2019 34,50% 37,65% 

2019-2020 Nu s-au susținut Nu s-au susținut 

2020-2021 47,99% 31,36% 

2021-2022 55,95% 24,95% 

 

 

Concluzii 

 

La nivel de liceu, s-a înregistrat un număr destul de mare de note sub nota 5.  În aceste situații avem 

o problemă mai mult de natură psihologică, decât matematică. 

 

Analiza comparativă 

pe tranșe de note 

Procent de 

promovare 

Note 

1-

1,99 

Note 

2-

2,99 

Note 

3-

3,99 

Note 

4-

4,99 

Note 

5-

5,99 

Note 

6-

6,99 

Note 

7-

7,99 

Note 

8-

8,99 

Note 

9-

9,99 

Note 

de 

10 

Simulare Evaluare 

Națională  2017-2018 
26,46% 

23,02 
% 

22,03 
% 

16,32 
% 

11,09 
% 

11,27 
% 

6,23 
% 

4,48 % 2,07% 
2,02 
% 

0,18 
% 

Simulare Evaluare 

Națională  2018-2019 
34,50% 9,92% 22,79% 19,74% 13,11% 12,20% 8,49% 7,08% 4,38% 2,03% 0,32% 

Simulare Evaluare 

Națională  2020-2021 
47,99% 3,19% 10,54% 18,72% 19,55% 20,94% 11,65% 7,90% 5,13% 2,21% 0,13% 

Simulare Evaluare 

Națională  2021-2022 
55,95% 1,30% 9,67% 17,72% 10% 18,49% 14,37% 10,84% 8,89% 3,31% 0,03% 
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Așa cum se contura din monitorizarea claselor terminale de liceu și din alte asistențe la orele de la 

gimnaziu și liceu, problemele încep mult mai devreme decât la clasa a XII-a și a VIII-a. 

 

Se impune intensificarea eforturilor de ameliorare a rezultatelor la examene, atât prin aplicarea 

programelor de pregătire suplimentară, cât și printr-o mai atentă pregătire a lecțiilor. 

 

Directorii unităților școlare trebuie să-și concentreze atenția pe obiectivul creșterii promovabilității, 

intensificând asistențele la disciplinele de examen, la clasele finale, atât la orele de curs, cât și la 

cele suplimentare. 

 

Este imperios necesar ca inspectorul de specialitate și profesorii metodiști să continue 

monitorizarea claselor terminale de liceu. 

 

Rezultatele acestor evaluări fiind  sub cele preconizate, s-a impus realizarea, în regim de urgență, a 

unui plan de acțiune care să ducă în final la realizarea obiectivelor propuse în ceea ce privește 

promovabilitatea la examenele naționale. 

 

În urma analizării rezultatelor, Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov a actualizat planul de măsuri 

pentru îmbunătățirea rezultatelor la examene. 

 

La clasa a VIII-a,  subiectele de la simulare  au respectat structura nouă a testului pentru evaluarea 

națională la matematică. Elevii au început deja să se obișnuiască cu noul tip de test. De la capitolul 

Funcții nu s-au dat subiecte la simulare nici în anii precedenți și nici acum, dar reintroducerea 

acestui capitol în programa de anul acesta a evaluării naționale este binevenită. Se  știe foarte bine 

faptul că este un capitol prea important, pentru înțelegerea matematicii din liceu, ca să fie ignorat la 

examenul de evaluare  la matematică. Este foarte bine că în subiectele propuse se regăsesc mai mulți 

itemi de geometrie, aceștia permițând o evaluare unitară și riguroasă a geometriei, cu precădere a  

geometriei în plan. Se cunoaște bine faptul că rezolvările/ demonstrațiile din problemele de 

geometrie dezvoltă abilitățile de argumentare ale unui elev, a înțelegerii ipotezei, concluziei și 

demonstrației, noțiuni atât de necesare în viața de zi cu zi.  

 

Subiectul I (cu subpunctele1,2,3,4,5,6) nu a surprins în mod neplăcut, a fost previzibil, iar 

majoritatea elevilor au răspuns corect. Răspunsuri greșite au apărut doar din neatenție la subpunctul 

5), unde unii elevi au încercuit pct a) în loc de b) 

 

La subiectul II, majoritatea au rezolvat subpunctele 1) și 2). Foarte puțini elevi au rezolvat supct.3, 

deși a fost o problemă clasică de geometrie în plan. Subpct. 4) a fost rezolvat doar de elevii cu o 

intuiție geometrică foarte bună și de cei care au calculat efectiv valoarea raportului dintre arii. 

Subpct. 5) a fost rezolvat de toți elevii care au repetat formula lungimii cercului. Cei care nu și-au 

amintit formula, nu au rezolvat această problemă.  La subpct. 6) doar o parte din elevi au sesizat 

triunghiul echilateral  și au încercuit răspunsul corect, majoritatea au crezut că unghiul are 90 de 

grade, pentru că așa părea în desen. 

 

Evident, subiectul III a creat cele mai multe dificultăți pentru majoritatea elevilor. Problema 1 a fost 

rezolvată de foarte puțini elevi, iar subpct a) al problemei a creat controverse.  Elevii au rezolvat mai 

întâi punctul b) și apoi au justificat punctul a) al  problemei. Ca o recomandare, punctul a) ar fi 

trebuit să fie altfel formulat în enunț, mulți elevi crezând că acesta este mai dificil. Subpct 2a) a fost 

rezolvat de elevii care au știut formulele de calcul prescurtat și au stăpânit calculul algebric. Subpct 

2b) a creat dificultăți mai mult la apartenența la  interval. Subpct 3a) a fost rezolvat de mai mulți 
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elevi, dar la 3b) majoritatea nu au reușit sau au greșit obținere lui b și evident a lui N. Subpct. 4a) a 

fost rezolvat doar de o parte din elevi, adică de cei care au știut să calculeze lungimea segmentului 

DM. Începând cu subpct 3b) (care a fost și cel mai greu din tot testul, în opinia elevilor) și 

continuând cu 5 (a, b) și 6 (a, b), doar elevii care au fost foarte pregătiți la geometrie au rezolvat 

aceste probleme. 

 

Noua structura a subiectului i-a avantajat pe elevi. Cu ajutorul variantelor de răspuns, ei pot intui 

răspunsul, elimina variantele greșite sau chiar nimeri varianta corectă. Astfel, principalele probleme 

identificate sunt: 

▪ elevii nu stăpânesc formulele matematice și fac confuzie între ele 

▪ unii dintre elevi nu dețin cunoștințe minime legate de mulțimea numerelor întregi si 

mulțimea numerelor raționale sau nu știu să le aplice în mod corect 

▪ nu stăpânesc limbajul matematic specific și nu înțeleg anumiți termeni 

▪ nu și-au dezvoltat un raționament geometric corect, astfel ei nu sunt în stare să redacteze 

complet și corect o demonstrație a unei probleme de geometrie 

▪ nu știu să interpreteze datele unei probleme și să le transpună în ecuație matematică 

▪ au dificultăți în exprimarea caracteristicilor matematice ale numerelor reale, sau ale figurilor 

geometrice plane și în spațiu;  

▪ dificultățile întâmpinate în redactarea unei rezolvări îi împiedică să abordeze subiectul al III-

lea, aici punctele fiind obținute mai greu; majoritatea elevilor se mulțumesc să obțină nota 5 

 

Se constată lipsa de interes a elevilor față de tratarea subiectelor întrucât rezultatele obținute nu se 

trec în catalog. De asemenea, elevii știu că pot fi  înscriși în clasa a IX-a, fiind eliminat pragul de 

admitere, unii dintre ei doresc doar să finalizeze clasa a VIII-a, iar alții se îndreaptă către școli 

profesionale. 

 

Puncte tari: 

▪ rescrierea adecvată a enunțului dat, corectând greșelile de orice natura  

▪ precizarea corecta a cerințelor care realizează o corelare directa cu nivelul accesibilității 

▪ elevii sunt familiarizați cu modelele de exerciții pe care le vor primi la Evaluarea națională 

 

Puncte slabe: 

▪ necunoașterea   elementelor din problema/exercițiu 

▪ dificultăți de identificare a cerințelor  

▪ dificultăți de interpretare a  problemelor pe care trebuie sa le rezolve 

▪ însușirea mai puțin temeinică a structurii noi de evaluare 

▪ dificultăți de exprimare a unei situații problema de calcul 

▪ nevalorificarea informațiilor din enunțuri 

 

Oportunități: 

▪ In egală măsură, cadrul didactic asigură o evaluare coerentă și obiectivă cu scopul de a 

orienta și de a optimiza procesul de învățare al elevului, în condițiile în care, la finalul clasei 

a VIII-a, acesta trece un prag educațional și emoțional prin participarea la Evaluarea 

Națională.  

 

Amenințări: 

▪ corigența;  

▪ dezinteresul din partea elevilor si părinților; 

▪ reducerea și / sau absența perspectivelor educaționale ulterioare și abandonul școlar;  
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2.2.3. Evaluarea Națională a elevilor la sfârșitul clasei a VIII-a 

 
1. ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE 

 

Documentele care au reglementat organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei 

a VIII-a au fost: 

▪ Anexa la O.M.E.C. nr. 5149/30.08.2021, cu privire la organizarea și desfășurarea Evaluării  

Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în 2022;  

▪ Procedura operațională privind activitatea de monitorizare prin intermediul camerelor de 

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

probelor din cadrul examenelor naționale și a concursului de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2021-2022; 

▪ Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru evaluările, examenele și 

concursurile naționale;  

▪ Instrucțiuni cu privire la modalitatea de completare a tipizatelor la evaluare. Inspectoratul 

Școlar Județean Ilfov și-a realizat propriile documente de monitorizare și control al modului în care 

unitățile de învățământ au pregătit acest examen național, respectiv, Planul de acțiune cuprinzând 

măsuri de monitorizare, control și remediere. 

 

Comisia Județeană pentru Evaluarea Națională, constituită la nivelul ISJ Ilfov, a coordonat dotarea 

școlilor din județ cu logistica necesară pentru buna desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii 

clasei a VIII-a. Astfel, în fiecare unitate de învățământ — centru de examen, precum și în centrele 

zonale de evaluare, au existat copiatoare în stare de funcționare, care au permis multiplicarea la timp 

a subiectelor pentru fiecare elev, computere, telefon, fax, consumabile. Conexiunea la Internet a 

fost foarte bună, neînregistrându-se probleme tehnice cu operatorul de Internet. In toate centrele de 

examen/ centre de comunicare au existat soluții de rezervă, pentru situația în care ar fi apărut 

defecțiuni tehnice sau de alt tip. 

 
Dotarea cu camere de supraveghere audio-video funcționale a sălilor de clasă din unitățile de 

învățământ în care s-au desfășurat probele pentru Evaluarea Națională și a sălilor în care s-au 

descărcat subiectele a fost corespunzătoare în toate centrele de examen din județ. Poziționarea 

camerelor de supraveghere a asigurat o vizibilitate integrală a sălilor, afișându-se toate informațiilor 

referitoare la existența camerelor de supraveghere în centrele de examen și în centrul zonal de 

evaluare. 

 

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a coordonat, monitorizat organizarea și desfășurarea examenului 

(inspecția tematică). 

 

În județul Ilfov, Evaluarea Națională s-a susținut într-un număr de 76 de centre de examen. 

 

La nivelul județului s-au înregistrat cazuri speciale gestionate de Comisia Județeană. 

In această sesiune, lucrările candidaților la evaluarea națională au fost evaluate, după modelul 

examenului de bacalaureat, în alte județe decât județele de origine. În județul Ilfov a fost organizat 

un singur centru zonal de evaluare, la Școala Gimnazială Nr. 1 Bragadiru, unde au fost evaluate 

lucrările din județul Ialomița. Lucrările elevilor din județul Ilfov au fost evaluate în județul Tulcea. 

 

In urma monitorizării probelor de examen, nu s-au semnalat disfuncții în derularea Evaluării 

Naționale pentru elevii clasei a VIII-a la nivelul județului Ilfov. 
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Situația pe tranșe de note după contestații - situație comparativă 
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2017-2018 18 104 243 359 419 442 371 249 122 2 68.83% 73,50% 

2018-2019 27 105 217 365 438 430 410 342 176 4 71.59% 73,12% 

2019-2020 52 174 340 384 361 426 515 486 317 10 69,03% 76,10% 

2020-2021 6 70 206 389 497 407 364 293 174 2 72,13% 76,80% 

2021-2022 4 59 184 390 574 552 513 472 261 2 78,84% 82,40% 

 

 

0

2

1

Situ…

S…
 

 

S-a impus o analiză detaliată a rezultatelor unităților școlare.  

 

Din cele 76 de unități școlare, 68 de unități au avut procent de promovabilitate de cel puțin 50%, iar 

8 unități au avut un procent sub 50% de medii peste 5. O analiză comparativă a acestor rezultate cu 

rezultatele obținute în anii școlari anteriori arată că în acest an procentul județului Ilfov este încă sub 

media pe țară. 

 

Analizând rezultatele obținute la acest examen, gradul de dificultate a subiectelor de la Limba și 

literatura română și progresul înregistrat față de simulare, constatăm că observațiile făcute cu ocazia 

diverselor tipuri de inspecții au fost pertinente și eforturile tuturor factorilor implicați în pregătirea 

examenului de evaluare a elevilor la sfârșitul clasei a VIII-a au fost încununate de succes. 
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PROCENTE PE UNITĂȚI EN, cls. a VIII-a, 2021-2022 

Nr.crt. Localitate Nr. elevi 

înscriși în 

clasa a 8-a 

Nr. elevi înscriși în examen Procent de 

promovare elevi în 

examen 
Nr. elevi în 

examen 

Nr. elevi cu medii 

între 5 și 10 

1 URBAN  1527 1383 1184 

2 RURAL  1947 1628 1181 

3 TOTAL  3474 3011 2365 

 

 

TRANȘE DE MEDII PE UNITĂȚI EN, cls. a VIII-a, 2021-2022 

Nr. crt. Nivel Total 
Tranșe de medii 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

1 URBAN 1383 1 15 54 129 233 227 268 278 176 2 

2 RURAL 1628 4 44 128 271 348 328 241 193 71 0 

3 TOTAL 3011 5 59 182 400 581 555 509 471 247 2 

 

REZULTATE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

La Limba și literatura română s-au prezentat toți cei 3016 candidați înscriși la examen.  Din cei 3016 

de  candidați prezenți, 2523 de candidați (83,65%) au obținut note mai mari sau egale cu 5, iar 493  

(16,35%) candidați au obținut note mai mici de 5. 

 

Promovabilitatea la Evaluarea Națională în țară este de 82,40%. 

PROCENT MEDII PESTE 5 la nivelul județului Ilfov: 78,84% 

13 candidați au obținut nota 10 la Limba și literatura română. 

2 candidați au obținut media 10 la Evaluarea Națională. 

 

Situația de note sub 5 și peste 5 la disciplina Limba și literatura română se prezintă astfel: 

 

Disciplina Nr. elevi Note < 5 Note >= 5 

Limba și literatura română 3016 
493 

(16,35%) 

2523 

(83,65%) 
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SITUAȚIA COMPARATIVĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
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2017-2018 18 104 243 359 419 442 371 249 122 2 68.83% 73,50% 

2018-2019 27 105 217 365 438 430 410 342 176 4 71.59% 73,12% 

2019-2020 52 174 340 384 361 426 515 486 317 10 69,03% 76,10% 

2020-2021 28 83 132 142 444 452 425 435 262 10 84,04% 76,80% 

2021-2022 15 72 172 234 590 489 479 587 365 13 83,65% 82,40% 

 

 

 

 
 

SITUAȚIA PROMOVABILITĂȚII PE CENTRE DE EXAMEN 

 

Centrul de examen Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

respinși 

Nr. elevi 

promovați 

Promova-

bilitate 
Liceul Bilingv ”Olga Gudynn International School” 

Voluntari 
28 0 28 100.00% 

Liceul Cu Program Sportiv ”Helmut Duckadam” Clinceni 85 26 59 69.41% 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna 29 8 21 72.41% 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomirești Vale 39 10 29 74.36% 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra 18 1 17 94.44% 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele 76 4 72 94.74% 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni 196 12 184 93.88% 

Liceul Teoretic "Little London Pipera" Voluntari 20 1 19 95.00% 
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Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov 26 5 21 80.77% 

Liceul Teoretic "Radu Popescu" Popești Leordeni 52 0 52 100.00% 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești 58 3 55 94.83% 

Liceul Teoretic Nr. 1 Periș 47 11 36 76.60% 

Școala Gimnazială "Alexandru Odobescu" Chiajna 62 5 57 91.94% 

Școala Gimnazială "Discovery" Voluntari 21 1 20 95.24% 

Școala Gimnazială "Gheorghe Corneliu" Domnești 71 20 51 71.83% 

Școala Gimnazială "Hermann Oberth" Voluntari 9 0 9 100.00% 

Școala Gimnazială "Ioan Bădescu" Popești Leordeni 55 3 52 94.55% 

Școala Gim "Mark Twain International School" Voluntari 25 2 23 92.00% 

Școala Gimnazială "M. Eminescu" Ghermănești - Snagov 39 6 33 84.62% 

Școala Gimnazială "Pro Ingenio" Bragadiru 20 0 20 100.00% 

Școala Gimnazială "Prof. Ion Vișoiu" Chitila 121 16 105 86.78% 

Școala Gimnazială ”Anton Pann” Voluntari 245 46 199 81.22% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Afumați 70 3 67 95.71% 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Balotești 57 13 44 77.19% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Berceni 71 5 66 92.96% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Bragadiru 97 13 84 86.60% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești 34 9 25 73.53% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Buftea 92 1 91 98.91% 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Cernica 37 11 26 70.27% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ciolpani 42 8 34 80.95% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ciorogârla 62 9 53 85.48% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Copăceni 24 5 19 79.17% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Cornetu 56 10 46 82.14% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dărăști 15 8 7 46.67% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dascălu 17 2 15 88.24% 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Dobroești 9 4 5 55.56% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Găneasa 18 8 10 55.56% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Glina 29 11 18 62.07% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Grădiștea 19 2 17 89.47% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gruiu 69 23 46 66.67% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Jilava 47 14 33 70.21% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Moara Vlăsiei 53 7 46 86.79% 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Mogoșoaia 21 3 18 85.71% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Nuci 28 20 8 28.57% 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Pantelimon 141 26 115 81.56% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Petrăchioaia 21 7 14 66.67% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ștefăneștii De Jos 52 23 29 55.77% 

Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari 25 8 17 68.00% 

Școala Gimnazială Nr. 1, 1 Decembrie 57 4 53 92.98% 

Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea 81 8 73 90.12% 

Școala Gimnazială Nr. 2 Cățelu - Glina 27 13 14 51.85% 

Școala Gimnazială Nr. 2 Crețești - Vidra 25 4 21 84.00% 

Școala Gimnazială Nr. 2 Fundeni - Dobroești 57 9 48 84.21% 

Școala Gimnazială Nr. 2 Jilava 13 4 9 69.23% 

Școala Gimnazială Nr. 2 Periș 22 1 21 95.45% 

Școala Gimnazială Nr. 2 Tamași - Corbeanca 36 2 34 94.44% 

Școala Gimnazială Nr. 2 Tânganu - Cernica 22 2 20 90.91% 

Școala Gimnaziala Nr. 2 Voluntari 42 0 42 100.00% 

Școala Gimnazială Nr. 3 Bălăceanca-Cernica 23 7 16 69.57% 

Școala Gimnazială Nr. 3 Buftea 12 0 12 100.00% 

Școala Gimnazială Nr. 3 Popești Leordeni 14 3 11 78.57% 

Școala Gimnazială Nr. 3 Voluntari 37 3 34 91.89% 

TOTAL ILFOV 3016 493 2523 83,65% 
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Rezultatele la Evaluarea Națională la Limba și literatura română s-au situat în limitele prognozate la 

începutul anului școlar. Se constată o creștere a procentului de note peste 5 în condițiile în care 

numărul de corigenți din acest an a fost mult mai mic. Acest fapt s-a reflectat in scăderea 

procentului notelor între 1 și 2,99. 

Subiectele au fost echilibrate în conformitate cu programa școlară, au fost structurate gradual, 

permițând atingerea cu ușurință a pragului de promovare, dar și posibilitatea diferențierii mai exacte 

a notelor peste 8. 

 

Evaluarea s-a putut realiza ușor în raport cu baremul de evaluare. Nu au fost situații de probleme ale 

căror soluții să nu poată fi încadrate în baremul de notare sau adaptate la acesta în cazul soluțiilor 

diferite de cele din barem, fapt reflectat în numărul de contestații. 

 

Propuneri privind eficientizarea pregătirii pentru evaluarea elevilor la sfârșitul clasei a VIII-a 

▪ îmbunătățirea actului de predare-învățare de la clasă prin activități de pregătire metodico-

științifică la nivelul comisiilor metodice și al cercurilor pedagogice; 

▪ analiza înțelegerii și aplicării corecte a noului curriculum de la clasele V-VIII; 

▪ organizarea, prin CCD sau alte instituții abilitate, de cursuri de formare, în special pentru 

profesorii tineri sau cei care nu au experiență ca evaluatori; 

▪ organizarea de programe de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul specialității și 

al didacticii disciplinei, inclusiv în vederea dezvoltării competențelor de elaborare și evaluare a 

tipurilor de itemi propuși la probele de evaluare din cadrul examenelor naționale; includerea în 

cadrul activităților de formare și metodice a unor simulări vizând evaluarea lucrărilor de la 

examenele naționale, cu scopul obținerii unei evaluări obiective, prin aplicarea corectă a 

baremului; 

▪ corelarea activităților de învățare cu obiectivele formulate și competențele vizate; 

▪ diversificarea metodelor de predare și a mijloacelor folosite în vederea stimulării interesului 

elevilor pentru studiu; 

▪ dotarea cabinetelor de Limba și literatura română cu mijloace moderne (laptop, acces la 

internet, mobilier modular etc.), pentru asigurarea condițiilor necesare unui învățământ modern; 

▪ monitorizarea elevilor care au avut rezultate nesatisfăcătoare la examen (corigenții) și 

realizarea unor programe speciale de remediere. 

 

REZULTATE LA MATEMATICĂ 

 

Situația generală a rezultatelor s-a configurat astfel:  

La Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a, la nivelul județului Ilfov, la proba de 

Matematică s-au prezentat toți cei 3011 candidați înscriși la examen. 

Din cei 3011 de candidați prezenți, 2265 de candidați (75,22%) au obținut note mai mari sau egale  

cu 5, iar 746 (24,78%) candidați au obținut note mai mici de 5. 

 

PROCENT MEDII PESTE 5 la nivelul județului Ilfov: 75,22% 

 

30 candidați au obținut nota 10 la Matematică. 

 

2 candidați au obținut media 10 la Evaluarea Națională. 

 

Situația de note sub 5 și peste 5 la disciplina Matematică se prezintă astfel: 
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Disciplina Nr. elevi Note < 5 Note >= 5 

Matematică 3011 
746 

(24,78%) 

2265 

(75,22%) 

 

 
 

SITUAȚIA COMPARATIVĂ LA MATEMATICĂ 

 
An 

școlar 

Nr. 

elevi 

Procent de 

promovare 

Note 

1-1,99 

Note 

2-2,99 

Note 

3-3,99 

Note 

4-4,99 

Note 

5-5,99 

Note 

6-6,99 

Note 

7-7, 99 

Note 

8-8,99 

Note 

9-9,99 

Note 

de 

10 

2017-

2018 
2332 57,59% 2,40% 9,04% 14,40% 16,55% 24,66% 14,02% 8,45% 6,09% 3,81% 0,56% 

2018-

2019 
2516 58,82% 2,42% 5,72% 12,44% 20,59% 20,59% 14,23% 11,05% 7,51% 4,53% 0,91% 

2019-

2020 
3065 62,50% 5,68% 10,96% 11,68% 9,23% 12,43% 15,17% 16,93% 10,51% 6,62% 0,82% 

2020-

2021 
2408 61,66% 0.20% 4,56% 14,61% 18,93% 18,48% 14,65% 11,71% 8,76% 7,68% 0,37% 

 

PROCENTE MATEMATICĂ UNITĂȚI EN cls. a VIII-a, 2021-2022 

 

Nivel Total 
Tranșe de medii 

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

TOTAL 

MATE   3011 

746 

 

24,77% 

615 

 

20,42% 

563 

 

18,70% 

467 

 

15,50% 

373 

 

12,38% 

218 

 

7,24% 

    30 

 

0,99% 
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PROCENTE PE UNITĂȚI EN 8 2021-2022 

 
Nr. 

crt. 

Denumire Unitate Nr. elevi 

înscriși în 

clasa a 8-a 

Nr. elevi înscriși în examen Procent de 

promovare elevi 

în examen 

Procent promovare 

total elevi înscriși 

clasa a 8-a Nr. elevi 

în examen 

Nr. elevi 

eliminați din 

examen 

Nr. elevi cu 

medii între 

5 și 10 

1 
Centrul Școlar Pentru 

Educație Incluzivă Periș 
40 0 0 0 0,00 0,00 

2 Liceul Penitenciar Jilava 4 0 0 0 0,00 0,00 

3 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Bobești - Glina 
16 8 0 1 12,50 6,25 

4 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Găneasa 
14 12 0 1 8,33 7,14 

5 
Școala Gimnazială Nr. 2 

Piteasca - Găneasa 
11 1 0 1 100,00 9,09 

6 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Șindrilița - Găneasa 
13 5 0 3 60,00 23,08 

7 
Școala Gimnazială Nr. 2 

Jilava 
14 13 0 4 30,77 28,57 

8 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Nuci 
28 28 0 8 28,57 28,57 

9 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Ștefăneștii De Jos 
66 51 0 19 37,25 28,79 

10 
Școala Gimnazială Nr. 2 

Tânganu - Cernica 
44 22 0 13 59,09 29,55 

11 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Buftea 
22 12 0 7 58,33 31,82 

12 
Școala Gimnazială Nr. 2 

Lipia - Gruiu 
25 25 0 8 32,00 32,00 

13 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Glina 
34 29 0 12 41,38 35,29 

14 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Tunari 
37 25 0 14 56,00 37,84 

15 
Școala Gimnaziala Nr. 1 

Mogoșoaia 
37 21 0 14 66,67 37,84 

16 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Petrăchioaia 
35 21 0 14 66,67 40,00 

17 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Sintești - Vidra 
18 9 0 8 88,89 44,44 

18 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Siliștea Snagovului - Gruiu 
19 17 0 9 52,94 47,37 

19 

Liceul ”Maarif - 

International School Of 

Bucharest” Voluntari 

6 6 0 3 50,00 50,00 

20 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Bălăceanca-Cernica 
27 23 0 14 60,87 51,85 

21 
Școala Gimnazială Nr. 2 

Cățelu - Glina 
19 18 0 10 55,56 52,63 

22 
Școala Gimnaziala Nr. 1 

Dobroești 
11 9 0 6 66,67 54,55 

23 
Școala Gimnaziala Nr. 1 

Pantelimon 
183 141 0 100 70,92 54,64 

24 
Liceul Teoretic "Mihail 

Kogălniceanu" Snagov 
29 26 0 16 61,54 55,17 

25 
Școala Gimnaziala Nr. 1 

Balotesti 
59 57 0 33 57,89 55,93 

26 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Dărăști 
16 15 0 9 60,00 56,25 

27 
Școala Gimnaziala Nr. 1 

Cernica 
39 37 0 22 59,46 56,41 

28 Școala Gimnazială Nr. 2 21 20 0 12 60,00 57,14 
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Dârvari- Ciorogârla 

29 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Brănești 
40 34 0 23 67,65 57,50 

30 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Jilava 
48 47 0 29 61,70 60,42 

31 
Liceul Teoretic "Alexandru 

Rosetti" Vidra 
28 18 0 17 94,44 60,71 

32 Liceul Teoretic Nr. 1 Periș 33 33 0 20 60,61 60,61 

33 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Corbeanca 
50 33 0 32 96,97 64,00 

34 
Scoala Gimnaziala Nr. 1 

Dragomirești Vale 
17 16 0 11 68,75 64,71 

35 
Școala Gimnazială "Prof. 

Ion Ioniță" Buriaș - Periș 
17 14 0 11 78,57 64,71 

36 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Gruiu 
32 27 0 21 77,78 65,63 

37 

Școala Gimnazială Nr. 2 

Dragomirești Deal - 

Dragomirești Vale 

26 23 0 18 78,26 69,23 

38 

Liceul Cu Program Sportiv 

”Helmut Duckadam” 

Clinceni 

85 85 0 57 67,06 67,06 

39 
Școala Gimnazială ”Anton 

Pann” Voluntari 
254 244 0 180 73,77 70,87 

40 
Școala Gimnazială Nr. 2 

Periș 
28 22 0 20 90,91 71,43 

41 
Liceul Teoretic "Traian 

Lalescu“ Brănești 
78 58 0 57 98,28 73,08 

42 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Ciolpani 
44 42 0 31 73,81 70,45 

43 
Școala Gimnazială "Prof. 

Ion Vișoiu" Chitila 
133 121 0 96 79,34 72,18 

44 
Școala Gimnazială Nr. 1, 1 

Decembrie 
74 57 0 54 94,74 72,97 

45 
Școala Gimnazială Nr. 2 

Moara Vlăsiei 
26 24 0 17 70,83 65,38 

46 
Liceul Tehnologic "Doamna 

Chiajna" Roșu - Chiajna 
30 29 0 22 75,86 73,33 

47 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Popești Leordeni 
15 14 0 11 78,57 73,33 

48 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Afumați 
84 69 1 62 89,86 73,81 

49 
Liceul Teoretic "Horia 

Hulubei" Măgurele 
94 76 0 70 92,11 74,47 

50 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Cornetu 
56 56 0 42 75,00 75,00 

51 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Dascălu 
20 17 0 15 88,24 75,00 

52 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Grădiștea 
20 19 0 15 78,95 75,00 

53 

Școala Gimnazială 

"Constantin Băicoianu" 

Tâncăbești - Snagov 

16 15 0 12 80,00 75,00 

54 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Copăceni 
25 24 0 19 79,17 76,00 

55 
Școala Gimnazială Nr. 2 

Buftea 
96 81 0 73 90,12 76,04 

56 

Școala Gimnazială 

"Alexandru Dimitrie Ghica" 

Căciulați - Moara Vlăsiei 

9 9 0 7 77,78 77,78 

57 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Bragadiru 
101 97 0 80 82,47 79,21 
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58 
Liceul Teoretic "Radu 

Popescu" Popești Leordeni 
63 52 0 50 96,15 79,37 

59 
Școala Gimnazială Nr. 2 

Fundeni - Dobroești 
59 57 0 47 82,46 79,66 

60 

Școala Gimnazială 

"Gheorghe Corneliu" 

Domnești 

77 71 0 61 85,92 79,22 

61 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Moara Vlăsiei 
21 19 0 17 89,47 80,95 

62 

Școala Gimnazială 

"Alexandru Odobescu" 

Chiajna 

64 62 0 53 85,48 82,81 

63 

Școala Gimnazială "Mihai 

Eminescu" Ghermănești - 

Snagov 

26 24 0 21 87,50 80,77 

64 
Școala Gimnazială "Ioan 

Bădescu" Popești Leordeni 
60 55 0 51 92,73 85,00 

65 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Buftea 
103 92 0 89 96,74 86,41 

66 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Berceni 
74 71 0 64 90,14 86,49 

67 
Școala Gimnazială Nr. 1 

Ciorogârla 
45 42 0 39 92,86 86,67 

68 
Școala Gimnazială Nr. 2 

Crețești - Vidra 
16 16 0 13 81,25 81,25 

69 

Școala Gimnazială "Mark 

Twain International School" 

Voluntari 

27 25 0 24 96,00 88,89 

70 
Liceul Teoretic "Ioan 

Petruș" Otopeni 
196 196 0 181 92,35 92,35 

71 
Școala Gimnazială Nr. 3 

Voluntari 
33 31 0 31 100,00 93,94 

72 
Liceul Teoretic "Little 

London Pipera" Voluntari 
20 20 0 19 95,00 95,00 

73 
Școala Gimnazială 

"Discovery" Voluntari 
21 21 0 20 95,24 95,24 

74 
Școala Gimnaziala Nr. 2 

Voluntari 
43 42 0 42 100,00 97,67 

75 

Liceul Bilingv ”Olga 

Gudynn International 

School” Voluntari 

28 28 0 28 100,00 100,00 

76 
Școala Gimnazială "Pro 

Ingenio" Bragadiru 
20 20 0 20 100,00 100,00 

77 

Școala Gimnazială 

"Hermann Oberth" 

Voluntari 

9 9 0 9 100,00 100,00 

78 
Școala Gimnazială ”Explore 

100” Mogoșoaia 
3 3 0 3 100,00 100,00 

TOTAL 3474 3011 1 2365 78,55 68,08 

 

Rezultatele la Evaluarea Națională s-au situat în limitele prognozate încă de la începutul anului 

școlar. Se constată o creștere a procentului de note peste 5,00 în condițiile în care numărul de 

corigenți din acest an a fost mult mai mic datorită condițiilor specifice încheierii acestui an școlar. 

Acest fapt s-a reflectat in creșterea procentului de note între 1,00-2,99. 

 

Subiectele au fost echilibrate în conformitate cu programa școlară, au fost structurate gradual, 

permițând atingerea cu ușurință a pragului de promovare, dar și posibilitatea diferențierii mai exacte 

a notelor peste 8. 
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Evaluarea s-a putut realiza ușor în raport cu baremul de evaluare. Nu au fost situații de probleme ale 

căror soluții să nu poată fi încadrate în baremul de notare sau adaptate la acesta, în cazul soluțiilor 

diferite de cele din barem. Fapt reflectat în numărul de contestații. 

 

Propuneri privind eficientizarea pregătirii pentru evaluarea elevilor la sfârșitul clasei a VIII-a: 
▪ îmbunătățirea actului de predare-învățare de la clasă prin activități de pregătire metodico-științifică la 

nivelul comisiilor metodice și al cercurilor pedagogice; 

▪ analiza înțelegerii și aplicării corecte a noului curriculum de la clasele V- VIII; 

▪ organizarea, prin CCD sau alte instituții abilitate, de cursuri de formare, în special pentru 

profesorii tineri sau cei care nu au experiență ca evaluatori; 

▪ organizarea de programe de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul specialității și 

al didacticii disciplinei, inclusive în vederea dezvoltării competențelor de elaborare și evaluare a 

tipurilor de itemi propuși la probele de evaluare din cadrul examenelor naționale. Includerea în 

cadrul activităților de formare și metodice a unor simulări vizând evaluarea lucrărilor de la 

examenele naționale, cu scopul obținerii unei evaluări obiective, prin aplicarea corectă a baremului; 

▪ corelarea activităților de învățare eu obiectivele formulate și competențele vizate; 

▪ diversificarea metodelor de predare și a mijloacelor folosite în vederea stimulării interesului 

elevilor pentru studiu; 

▪ dotarea cabinetelor de cu mijloace moderne (calculatoare, acces la internet, mobilier modular 

etc.), pentru asigurarea condițiilor necesare unui învățământ modern; 

▪ monitorizarea elevilor care au avut rezultate nesatisfăcătoare la disciplinele de examen 

(corigenții) și realizarea unor programe speciale de remediere; 

▪ Includerea în planul/graficul de inspecție județean a inspecțiilor de specialitate dedicate 

disciplinelor susținute la examenele naționale și centrarea acestui tip de inspecție pe unitățile de 

învățământ cu rezultate necorespunzătoare. 

 

2.2.4.Examenul Național de Bacalaureat 

1. Organizarea   și desfășurarea  Examenului Național de Bacalaureat 

   

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a  organizat Examenul Național de Bacalaureat 2022, conform 

legislației în vigoare, a procedurilor transmise de ministerul de resort, după cum urmează: 

1. OME nr. 5.151 din 30 august 2021 privind organizarea și desfășurarea examenului național 

de bacalaureat – 2022; 

2. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, cu 

modificările și completările  ulterioare. 

3. Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/ 31.08.2010, privind organizarea și desfășurarea 

examenului de bacalaureat -2011; 

4.  Procedura nr. 27979/02.05.2022 privind înscrierea la examenul național de bacalaureat – 2022; 

5.  Procedura nr. 25464/11.02.2022 – cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor 

pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care 

susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și 

examenul național de bacalaureat - 2022; 

6. Procedura nr. 28481/16.05.2022 – privind selecția și nominalizare a președinților comisiilor 

din centrele de examene și din centrele zonale de evaluare în cadrul  examenului național de 

bacalaureat – 2022; 

7. Procedura nr. 27980/02.05.2022 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul 

sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile școlare din sistemul național de învățământ, pe 
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perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale susținute de 

absolvenții claselor a VIII -a și a XII -a /XIII-a în anul școlar 2021-2022; 

8. Procedura nr. 28329/11.05.2022 privind modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor 

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

la centrele regionale de contestații, modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluționare a 

contestațiilor, precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de 

candidați la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul  național de 

bacalaureat, în anul școlar 2021-2022; 

9. Procedura operațională nr. 28957/31.05.2022 privind modul de comunicare a rezultatelor 

obținute de candidații la examenul național de bacalaureat-2022 ; 

10. Procedura nr. 28958/31.05.2022 privind vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii 

susținute în cadrul examenului național de bacalaureat – 2022. 

11. Adresa  nr. 27673/15.04.2022 referitoare la Precizările cu privire la completarea foilor 

tipizate de examen, secretizarea și resecretizarea lucrărilor scrise în cadrul examenului 

național de bacalaureat – 2022; 

12. Adresa  nr. nr. 27672/15.04.2022 privind utilizarea imprimatelor (colile/foile tipizate) la 

examenul național de bacalaureat – 2022; 

13.  Comisia Județeană de Bacalaureat din județul Ilfov a fost constituită prin decizia ISJ Ilfov 

nr. 163/10.03.2022. 

 

La Examenul Național de Bacalaureat 2022 au participat candidați din seria curentă și seriile anterioare 

din unitățile de învățământ din județul Ilfov, precum și din alte județe cu domiciliu în Ilfov  

 

Nr. 

crt 

Unitățile de învățământ liceal de pe raza județului Ilfov, an școlar 2021-2022 

1 Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu, Buftea 

2 Liceul Tehnologic Barbu Știrbey, Buftea 

3 Liceul Teoretic M. Kogălniceanu, Snagov  

4   Liceul Teoretic Nr. 1, Periș 

5 Liceul Teoretic  Al. Rosetti ,Vidra 

6 Liceul Tehnologic Vintilă Brătianu, Dragomirești-Vale 

7 Liceul Teoretic Ioan Petruș, Otopeni. 

8 Liceul Tehnologic Cezar Nicolau, Brănești 

9 Liceul Teoretic Horia Hulubei, Măgurele 

10 Liceul Teoretic  Al. Rosetti ,Vidra 

11 Liceul Tehnologic Doamna Chiajna, Roșu, Chiajna 

12 Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Filofteia, Brănești 

13 Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru, ,Ciorogârla 

14 Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, Voluntari 

15 Liceul Teoretic Radu Popescu, Popești-Leordeni  

16 Liceul Teoretic Traian Lalescu, Brănești 

17 Școala Internaționala Mark Twain, Voluntari  

18 Liceul Sportiv H. Duckadam, Clinceni 

19 Liceul Teoretic Little London, Voluntari 

20 Liceul German Hermann Oberth, Voluntari 

 

Comisia Județeană de Bacalaureat a stabilit centrele de examen și Centrele zonale de evaluare 

pentru examenul de bacalaureat, 2022.  
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Acestea au fost aprobate de către Consiliul de administrație al ISJ Ilfov si de Comisia Națională de 

Bacalaureat, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 

2011, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4.799/31.08.2010 privind organizarea și 

desfășurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare. 

 

Centrele de examen de Bacalaureat National 2022 

Sesiunea iunie-iulie, 2022 

Nr. 

crt. 

Centrul de examen Unități de învățământ arondate centrelor 

1. Liceul Tehnologic 

„Dumitru Dumitrescu” 

Buftea   

1.Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” localitatea Buftea; 

2.Liceul Tehnologic „Barbu Știrbey”, localitatea Buftea. 

2 Liceul Teoretic „loan 

Petruș” Otopeni 

1.Liceul Teoretic „loan Petruș”, localitatea Otopeni; 

2. Liceul Teoretic„ M. Kogălniceanu” localitatea Snagov. 

3.Liceul Teoretic Nr.1, localitatea ,Periș; 

3. Liceul Teoretic „Horia 

Hulubei” localitatea 

Măgurele  

 

1.Liceul Teoretic „Horia Hulubei”, localitatea Măgurele; 

2.Liceul Teoretic “Al. Rosetti”, localitatea Vidra; 

3. Liceul Teoretic „Radu Popescu”, Popești-Leordeni;     

4. Liceul  Sportiv „Helmuth Duckadam”, localitatea Clinceni. 

4. Liceul Tehnologic 

„Cezar Nicolau”  

Brănești 

 

1.Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”, localitatea  Brănești; 

2.Colegiul Silvic „Th. Pietraru”, localitatea  Brănești; 

3.Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, localitatea  Brănești; 

4.Seminarul Teologic  Liceal Ortodox „Sf. Filofteia” localitatea  

Brănești. 

5. Liceul Tehnologic  

”Vintilă Brătianu”, 

Dragomirești-Vale 

1.Liceul Tehnologic  „Vintilă Brătianu”, localitatea Dragomirești-

Vale; 

2.Liceul Tehnologic„ Dna. Chiajna”, localitatea Chiajna; 

3.Liceul Tehnologic „Pamfil Șeicaru”, localitatea Ciorogârla. 

 

Centrul  Zonal  de  Evaluare din cadrul  Examenului  național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, 2022  

Nr. crt. Centrul  zonal de evaluare  JUDEȚ ARONDAT 

1 Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon Olt 

 

Sesiunea august- septembrie 2022 

Nr. 

crt. 

Centrul de 

examen 

Unități de învățământ arondate 

centrelor 

Subcomisie 

1. Liceul 

Tehnologic  

„Vintilă 

Brătianu”, 

localitatea 

Dragomirești-

Vale 

1.Liceul Tehnologic  „Vintilă Brătianu”, 

localitatea Dragomirești-Vale; 

2.Liceul Tehnologic „Dumitru 

Dumitrescu” localitatea Buftea; 

3.Liceul Tehnologic „Barbu Știrbey” 

localitatea Buftea; 

4.Liceul Teoretic „Horia Hulubei” 

localitatea Măgurele.  

Liceul Tehnologic     

„Doamna Chiajna”, 

localitatea   Chiajna     

5..Liceul Tehnologic 

„Pamfil Șeicaru”, 

localitatea Ciorogârla;  

6.Liceul  Sportiv „Helmuth 

Duckadam”,  localitatea 

Clinceni. 
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Centrul zonal de evaluare la examenul de bacalaureat  

Sesiunea august- septembrie, 2022 

 

Nr. crt. Centrul  zonal de evaluare  JUDEȚ ARONDAT 

1 Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon Ialomița 

 

 

2. DATE STATICTICE PRIVIND NUMĂRUL DE CANDIDAȚI, 

PREZENȚI, ABSENȚI, ELIMINAȚI- REZULTATE ÎNREGISTRATE 

Situația candidaților la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie- iulie, 2022  
Forma de 

învățămân

t 

Nr 

candi

dați 

înscriș

i 

Nr. 

candida

ți 

prezenț

i 

Nr. 

candid

ați 

neprez

entați 

Nr. candidați 

eliminați 

Număr de 

candidați 

respinși 

Nr. 

elevi 

reușiți 

Zi 1046 
984 

(94,43%) 
58 

(5,57%) 2 (0,2%) 466 (47,36%) 
516 

(52,44%) 

Seral 20 13 (65%) 7 (35%) 0 (0%) 10 (76,92%) 
3 

(23,08%) 

Frecvență 

redusă 22 
15 

(57,69%) 
11 

(42,31%) 0 (0%) 12 (80%) 3 (20%) 

TOTAL 1088 
1012 

(93,01%) 
76 

(6,99%) 2 (0,2%) 488 (48,22%) 
522 

(51,58%) 
 

Situația candidaților pe tranșe de medii         

                                                  

Număr de 

candidați 

respinși 

Din care cu medii: Număr de candidați promovați 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

515 (52,13%) 433 (84,08%) 82 (15,92%) 184 (39,07%) 142 (30,15%) 106 (22,51%) 39 (8,28%) 0 (0%) 

10 (76,92%) 7 (70%) 3 (30%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

9 (81,82%) 9 (100%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

534 (52,77%) 449 (84,08%) 85 (15,92%) 187 (39,29%) 144 (30,25%) 106 (22,27%) 39 (8,19%) 0 (0%) 

2. Liceul 

Tehnologic 

“Cezar Nicolau”, 

localitatea  

Brănești  

1.Liceul Tehnologic “Cezar Nicolau” 

localitatea  Brănești; 

2.Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”,  

localitatea Voluntari;  

3.Colegiul Silvic „Th. Pietraru” 

localitatea  Brănești;  

4.Liceul Teoretic “Al. Rosetti”, 

localitatea Vidra; 

5. Liceul Teoretic „Radu Popescu” 

Popești-Leordeni; 

6. Liceul Teoretic „Traian Lalescu„, 

Brănești;  

7.Liceul Teoretic  „Mark Twain”, 

localitatea Voluntari ; 

8.Liceul Teoretic„ Little London”, 

localitatea Voluntari; 

9. Colegiul ”Sfânta Filofteia”, Brănești  

Școala Gimnazială nr. 1 

Ciolpani 

11.Liceul Teoretic „loan 

Petruș”, localitatea 

Otopeni; 

12. Liceul Teoretic    „ M. 

Kogălniceanu” localitatea 

Snagov; 

13.Liceul Teoretic Nr.1, 

localitatea, localitatea 

Periș.                       
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Situația candidaților la examenul de bacalaureat 

PROMOȚIE ANTERIOARĂ  

Forma de 

învățământ 

Nr 

elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

neprezentați 

Nr. elevi 

eliminați 

Număr de 

candidați 

respinși 

Nr. elevi 

reușiți 

Zi 214 187 (87,38%) 27 (12,62%) 1 (0,53%) 141 (75,4%) 45 (24,06%) 

Seral 15 10 (66,67%) 5 (33,33%) 0 (0%) 7 (70%) 3 (30%) 

Frecvență redusă 17 8 (47,06%) 9 (52,94%) 0 (0%) 7 (87,5%) 1 (12,5%) 

TOTAL 246 205 (83,33%) 41 (16,67%) 1 (0,49%) 155 (75,61%) 49 (23,9%) 

 

Situația candidaților la examenul de bacalaureat 

PROMOȚIE CURENTĂ  

Forma de 

învăţământ 

Nr 

elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

neprezentați 

Nr. elevi 

eliminați 

Număr de 

candidați 

respinși 

Nr. elevi 

reușiți 

Zi 832 801 (96,27%) 31 (3,73%) 31 (3,73%) 374 (46,69%) 426 (53,18%) 

Seral 5 3 (60%) 2 (40%) 2 (40%) 3 (100%) 0 (0%) 

Frecvență redusă 5 3 (60%) 2 (40%) 2 (40%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 

TOTAL 842 807 (95,84%) 35 (4,16%) 35 (4,16%) 379 (46,96%) 427 (52,91%) 

 

SITUAȚIE  STATISTICĂ  PE  UNITĂȚI  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT  

 

Unitatea de învățământ Număr 

candidați 

înscriși 

Procent 

promovare 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea 55 52.00% 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești 74 36.67% 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna 47 41.86% 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea 163 61.44% 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari 62 33.33/% 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla 45 26.32% 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomirești Vale 63 43.40% 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra 36 36.11% 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele 79 56.58% 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni 102 84.16% 

Liceul Teoretic "Little London Pipera" Voluntari 15 86.67% 

Liceul Teoretic "Mark Twain International School" Voluntari 35 79.41% 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov 112 31.43% 

Liceul Teoretic Nr. 1 Periș 35 45.45% 

Liceul Teoretic "Radu Popescu" Popești Leordeni 17 41.18% 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești 43 73.17% 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfânta Filofteia" Brănești 28 42.86% 

Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești 38 32.26% 

Liceul Cu Program Sportiv ”Helmut Duckadam” Clinceni 34 48.48% 

Liceul German ”Hermann Oberth” Voluntari 5 100.00% 

TOTAL 
1088 51.58% 
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Situația candidaților la examenul de bacalaureat,  

sesiunea august- septembrie, 2022 

Forma de 

învățământ 

Nr 

elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

neprezentați 

Nr. elevi 

eliminați 

Număr de 

candidați 

respinși 

Nr. elevi 

reușiți 

Zi 518 410 (79,15%) 108 (20,85%) 0 (0%) 293 (71,46%) 117 (28,54%) 

Seral 20 11 (55%) 9 (45%) 0 (0%) 10 (90,91%) 1 (9,09%) 

Frecvență redusă 27 20 (74,07%) 7 (25,93%) 0 (0%) 14 (70%) 6 (30%) 

TOTAL 565 441 (78,05%) 124 (21,95%) 0 (0%) 317 (71,88%) 124 (28,12%) 

        
Situația candidaților la examenul de bacalaureat 

PROMOȚIE ANTERIOARĂ  

Forma de 

învăţământ 

Nr 

elevi 

înscriși 

Nr. elevi prezenți Nr. elevi 

neprezentați 

Nr. elevi 

eliminați 

Nr. elevi reușiți 

 
  

Zi 174 130 (74,71%) 44 (25,29%) 0 (0%) 41 (31,54%) 
 

Seral 16 11 (68,75%) 5 (31,25%) 0 (0%) 1 (9,09%) 
 

FR 16 14 (87,5%) 2 (12,5%) 0 (0%) 3 (21,43%) 
 

TOTAL 206 155 (75,24%) 51 (24,76%) 0 (0%) 45 (29,03%) 
 

 

Situația candidaților la examenul de bacalaureat 

PROMOȚIE CURENTĂ   

Forma de 

învăţământ 

Nr 

elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

neprezentați 

Nr. elevi 

eliminați 

Nr. elevi 

reușiți 

Nr. elevi reușiți 

 
 

Zi 344 280 (81,4%) 64 (18,6%) 0 (0%) 
204 

(72,86%) 76 (27,14%) 
 

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

Frecvență 

redusă 11 6 (54,55%) 5 (45,45%) 0 (0%) 3 (50%) 3 (50%) 
 

TOTAL 359 
286 

(79,67%) 73 (20,33%) 0 (0%) 
207 

(72,38%) 79 (27,62%) 
 

 

Situația candidaților pe tranșe de medii                                                           

PROMOȚIE ANTERIOARĂ  

Din care cu medii: Din care cu medii: 

  
< 5 5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 

9.99 

10  

Zi   56 (62,92%) 33 (37,08%) 38 (92,68%) 1 (2,44%) 2 (4,88%) 0 (0%) 0 (0%) 
 

Seral  9 (90%) 1 (10%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
 

Frecvență redusă) 10 (90,91%) 1 (9,09%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
 

TOTAL  75 (68,18%) 35 (31,82%) 41 (91,11%) 2 (4,44%) 2 (4,44%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Situația candidaților la examenul de bacalaureat 

PROMOȚIE CURENTĂ  

Din care cu medii: Din care cu medii: 

  
< 5 5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10  

Zi   38 (92,68%) 1 (2,44%) 2 (4,88%) 0 (0%) 0 (0%) 38 (92,68%) 1 (2,44%) 
 

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

Frecvență redusă) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 
 

TOTAL  41 (91,11%) 2 (4,44%) 2 (4,44%) 0 (0%) 0 (0%) 41 (91,11%) 2 (4,44%) 
 

 

 SITUAȚIE  STATISTICĂ  PE  UNITĂȚI  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT  

Unitatea de învățământ Număr 

candidați 

încriși 

Procent 

promovare 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea 26 26.32% 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești 43 18.75% 

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna 37 17.24% 

Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea 64 21.57% 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari 57 30.95% 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla 36 24.00% 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" Dragomirești Vale 46 34.29% 

Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra 25 34.29% 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele 41 16.67% 

Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni 17 41.18% 

Liceul Teoretic "Little London Pipera" Voluntari 3 50.00% 

Liceul Teoretic "Mark Twain International School" Voluntari 8 57.14% 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov 56 24.49% 

Liceul Teoretic Nr. 1 Periș 12 27.27% 

Liceul Teoretic "Radu Popescu" Popești Leordeni 13 50.00% 

Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești 27 27.78% 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfânta Filofteia" Brănești 14 25.00% 

Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești 22 28.57% 

Liceul Cu Program Sportiv ”Helmut Duckadam” Clinceni 18 60.00% 

 

CONCLUZII 
▪ Procentul de promovare în sesiunea iunie-iulie, 2022 la examenul național de bacalaureat a 

fost  51.58%. În sesiunea august- septembrie, procentul a fost 28,12%) 

▪ Seria anterioară și candidații din alte județe obțin rezultate mai slabe raportat la seria curentă. 

▪ Analiza pe forme de învățământ atât pe serie curentă cît și anterioară demonstrează că  

rezultatele de la zi sunt net superioare celor de la seral sau frecvență redusă. 

▪ Analiza pe  filiere arată că liceele teoretice au obținut rezultate mai bune decât cele 

tehnologice. 

 

In concluzie, Inspectoratul Școlar Județean și unitățile de învățământ trebuie să-și fundamenteze 

Planul de școlarizare pentru anul școlar următor având în vedere, pe lângă alți factori, rezultatele 

obținute de absolvenți la examenul maturității. 
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PLAN DE MĂSURI REMEDIALE  

ÎN URMA EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAȚIONAL, 2022 

 
Nr. 

Crt 

Obiective Măsuri/acțiuni de 

realizare a obiectivelor 

Responsabili Termen Indicatori de 

performanță 

1. Analiza 

rezultatelor 

obținute de elevi 

la simularea 

examenului de 

Bacalaureat. 

Propuneri concrete pentru 

îmbunătățirea rezultatelor 

obținute la examenul de 

Bacalaureat. 

 

- profesorii 

de 

specialitate; 

- directori. 

1-

10.10.2022 

Îmbunătățirea 

rezultatelor la 

examenul de 

Bacalaureat. 

2. Reducerea 

absenteismului la 

clasele terminale 

Monitorizarea 

absenteismului  

-profesorii 

diriginți; 

- cadre 

didactice de 

specialitate. 

permanent Îmbunătățirea 

frecvenței din clasele 

terminale la ore și la 

pregătire 

suplimentară. 

3. Înștiințarea 

periodică a 

părinților despre 

nivelul de 

pregătire al 

elevilor pentru 

examenul de 

Bacalaureat. 

Întâlniri de lucru cu 

părinții. 

- profesorii 

diriginți 

permanent Creșterea nivelului de 

pregătire a elevilor 

pentru examenul de 

Bacalaureat. 

4. Realizarea unor 

evaluări 

intermediare  

Aplicarea unor teste de 

verificare 

- cadre 

didactice de 

specialitate 

periodic 

 

Creșterea nivelului de 

pregătire a elevilor 

pentru examenul de 

Bacalaureat. 

5. Intensificarea și 

îmbunătățirea 

pregătirii 

suplimentare 

pentru examenul 

de Bacalaureat 

prin proiectul 

ROSE 

Revizuirea programului 

de pregătire suplimentară 

prin creșterea numărului 

de ore de pregătire. 

- cadre 

didactice de 

specialitate 

Conform 

graficului de 

activitate  

Creșterea nivelului de 

pregătire al elevilor. 

8. Verificarea 

calitativă și 

constantă a 

temelor de acasă și 

observații 

individuale. 

Stabilirea unor teme 

pentru acasă care să ajute 

elevii la îmbunătățirea 

cunoștințelor. 

- cadre 

didactice de 

specialitate. 

permanent Îmbunătățirea 

rezultatelor la 

disciplinele de 

examen . 

9. Ierarhizarea și 

diferențierea 

sarcinilor de 

lucru/activităților 

de învățare în 

funcție de 

progresul/regresul 

elevilor 

Abordarea diferențiată pe 

grupe de nivel astfel încât 

cu elevii care au obținut 

rezultate nesatisfăcătoare 

se va insista pe localizarea 

și identificarea, 

cunoașterea principalelor 

unități de conținut și 

înțelegerea limbajului de 

specialitate, iar cu elevii 

care au obținut rezultate 

- cadre 

didactice de 

specialitate. 

permanent Utilizarea metodelor 

centrate pe elev, a 

fișelor de lucru și de 

evaluare diferențiate. 
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bune se va insista pe 

explicarea relațiilor dintre 

componentele geografice. 

10 Monitorizarea 

calității actului 

didactic de către 

directori  

Stabilirea tematicii si a 

graficului de asistențe la 

lecții de către directori  

Directori  Conform 

graficului de 

asistențe  

Număr de asistențe 

Procese-  verbale  CP 

ȘI CA în care se 

prezintă concluziile 

asistențelor si 

masurile de 

ameliorare a 

activității de predare- 

învățare-evaluare. 

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – proba Ea 

Rezultate examen bacalaureat, promoția 2021-2022 sesiunea iunie – iulie, pe forme de 

învățământ, la disciplina Limba și Literatura română 
Forma de 

învățământ 

Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

neprezentați 

Nr. elevi 

eliminați 

Nr.de elevi 

respinși 

Note < 5 

Note 

5-5,99 

Nr. elevi 

reușiți 

Zi 1042 
1021 

(97,98%) 

21 

(2,02%) 

1 

(0,10%) 

253 

(24,78%) 

395 

(51,50%) 

767 

(75,12%) 

Seral 20 
16 

(80,00%) 

4 

(20,00%) 

0 

(0,00%) 

7 

(43,75%) 

4 

(44,44%) 

9 

(56,25%) 

Frecvență 

redusă 
28 

24 

(85,71%) 

4 

(14,29%) 

0 

(0,00%) 

7 

(29,17%) 

12 

(70,59%) 

17 

(70,83%) 

TOTAL 1090 
1061 

(97,34%) 

29 

(2,66%) 

1 

(0,09%) 

267 

(25,16%) 

411 

(51,83%) 

793 

(74,74%) 

 

Rezultate examen bacalaureat, promoția 2021-2022 sesiunea august – septembrie, pe forme de 

învățământ, la disciplina Limba și Literatura română 
Forma de 

învățământ 

Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

neprezentați 

Nr. elevi 

eliminați 

Nr.de elevi 

respinși 

Note < 5 

Note 

5-5,99 

Nr. elevi 

reușiți 

Zi 518 
467 

(90,15%) 

51 

(9,85%) 

0 

(0,00%) 

144 

(30,84%) 

228 

(70,59%) 

323 

(69,16%) 

Seral 20 
15 

(75,00%) 

5 

(25,00%) 

0 

(0,00%) 

8 

(53,33%) 

4 

(57,14%) 

7 

(46,67%) 

Frecvență 

redusă 
27 

26 

(96,30%) 

1 

(3,70%) 

0 

(0,00%) 

10 

(38,46%) 

11 

(68,75%) 

16 

(61,54%) 

TOTAL 565 
508 

(89,91%) 

57 

(10,09%) 

0 

(0,00%) 

162 

(31,89%) 

243 

(70,23%) 

346 

(68,11%) 

 

PROMOȚIE 2021-2022 + PROMOȚIE ANTERIOARĂ - IULIE 

 

F
o
rm

a
 d

e 

în
v
ă
ţă

m
â
n

t 

C
a
n

d
id

a
ți

 

in
sc

ri
si

 

C
a
n

d
id

a
ți

 

re
u

și
ți

 Din care cu note 

N
u

m
ă

r
 d

e 

ca
n

d
id

a
ți

 r
e
sp

in
și

 

N
u

m
ă

r
 c

a
n

d
id

a
ți

 

n
ep

re
z
en

ta
ți

 

5 - 5.99  

Începător 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experimentat 

9 - 

9.99 

- 

10 Admis 
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Zi 
1042 

767 

(75,12%) 
395 (51,50%) 

155 

(20,21%) 

95 

(12,39%) 
85 (11,08%) 

35 

(4,56%) 

2 

(0,26%) 

126 

(16,43%) 

253 

(24,78%) 

21 

(2,02%) 

Seral 
20 9 (56,25%) 4 (44,44%) 

4 

(44,44%) 
0 (0,00%) 1 (11,11%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

7 

(77,78%) 

7 

(43,75%) 
4 (20%) 

Frecvență 

redusă 

28 
17 

(70,83%) 
12 (70,59%) 

2 

(11,76%) 

3 

(17,65%) 
0 (0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

10 

(58,82%) 

7 

(29,17%) 

4 

(14,29%) 

 

PROMOȚIE CURENTĂ - IULIE 

F
o

rm
a
 d

e
 

in
v
a

ta
m

a
n

t 

C
a

n
d

id
a

ti
 

in
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

e
u

si
ti

 Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e
 

c
a

n
d

id
a

ti
 

r
e
sp

in
si

 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

n
e
p

r
e
ze

n
ta

ti
 

5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

- 
10 

Zi 
831 613 (74,94%) 281 (45,84%) 

127 

(20,72%) 

85 

(13,87%) 
84 (13,70%) 

34 

(5,55%) 

2 

(0,33%) 

204 

(24,94%) 

13 

(1,56%) 

Seral 
5 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 
3 (100%) 2 (40%) 

Frecvență 

redusă 
7 5 (100%) 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 0 (0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 
0 (0,00%) 

2 

(28,57%) 

 

PROMOȚIE ANTERIOARĂ - IULIE 

F
o

rm
a
 d

e
 i

n
v

a
ta

m
a

n
t 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

e
u

si
ti

 

Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e
 c

a
n

d
id

a
ti

 

r
e
sp

in
si

 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

n
e
p

r
e
ze

n
ta

ti
 

5 - 5.99  

Începător 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

- 
10 Admis 

Zi 211 

154 

(75,86%) 

114 

(74,03%) 

28 

(18,18%) 

10 

(6,49%) 
1 (0,65%) 

1 

(0,65%) 

0 

(0,00%) 

126 

(81,82%) 

49 

(24,14%) 

8 

(3,79%) 

Seral 15 

9 

(69,23%) 
4 (44,44%) 

4 

(44,44%) 
0 (0,00%) 1 (11,11%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

7 

(77,78%) 

4 

(30,77%) 

2 

(13,33%) 

Frecvență 

redusă 21 

12 

(63,16%) 
10 (83,33%) 1 (8,33%) 1 (8,33%) 0 (0%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

10 

(83,33%) 

7 

(36,84%) 

2 

(9,52%) 

 

PROMOȚIE 2021-2022 + PROMOȚIE ANTERIOARĂ - SEPTEMBRIE 

F
o

rm
a
 d

e
 i

n
v

a
ta

m
a

n
t 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

e
u

si
ti

 

Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e
 c

a
n

d
id

a
ti

 

r
e
sp

in
si

 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

n
e
p

r
e
ze

n
ta

ti
 

5 - 5.99  

Începător 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

- 
10 Admis 

Zi 
518 

323 

(69,16%) 

228 

(70,59%) 

71 

(21,98%) 

14 

(4,33%) 
10 (3,1%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

194 

(60,06%) 

144 

(30,84%) 

51 

(9,85%) 

Seral 
20 

7 

(46,67%) 
4 (57,14%) 

3 

(42,86%) 

0 

(0,00%) 
0 (0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

4 

(57,14%) 

8 

(53,33%) 
5 (25%) 

Frecvență 

redusă 
27 

16 

(61,54%) 

11 

(68,75%) 

2 

(12,50%) 

2 

(12,50%) 
1 (6,25%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

11 

(68,75%) 

10 

(38,46%) 

1 

(3,70%) 
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80 

 

PROMOȚIE CURENTĂ - SEPTEMBRIE 
F

o
rm

a
 d

e
 

in
v
a

ta
m

a
n

t 

C
a

n
d

id
a

ti
 

in
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

e
u

si
ti

 

Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e
 

c
a

n
d

id
a

ti
 

r
e
sp

in
si

 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

n
e
p

r
e
ze

n
ta

ti
 

5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

- 
10 

Zi 
344 

193 

(62,46%) 

145 

(75,13%) 

38 

(19,69%) 
7 (3,63%) 3 (1,55%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

116 

(37,54%) 

35 

(10,17%) 

Seral 
4 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 
1 (100%) 3 (75%) 

Frecvență 

redusă 
11 

6 
(60,00%) 

4 (66,67%) 0 (0,00%) 
2 

(33,33%) 
0 (0,00%) 

0 
(0,00%) 

0 
(0,00%) 

4 (40%) 1 (9,09%) 

 

PROMOȚIE ANTERIOARĂ - SEPTEMBRIE 

F
o

rm
a
 d

e
 

in
v
a

ta
m

a
n

t 

C
a

n
d

id
a

ti
 

in
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

e
u

si
ti

 

Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e
 

c
a

n
d

id
a

ti
 

r
e
sp

in
si

 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

n
e
p

r
e
ze

n
ta

ti
 

5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

- 
10 Admis 

Zi 
174 

130 

(82,28%) 

83 

(63,85%) 

33 

(25,38%) 

7 

(5,38%) 
7 (5,38%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

96 

(73,85%) 

28 

(17,72%) 

16 

(9,20%) 

Seral 

16 
7 

(50,00%) 
4 (57,14%) 

3 

(42,86%) 

0 

(0,00%) 
0 (0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

4 

(57,14%) 

7 

(50,00%) 

2 

(12,50%) 

Frecvență 

redusă 
16 

10 
(62,50%) 

7 (70,00%) 
2 

(20,00%) 
0 

(0,00%) 
1 

(10,00%) 
0 

(0,00%) 
0 

(0,00%) 
8 

(80,00%) 
6 

(37,50%) 
0 

(0,00%) 

 

MATEMATICĂ – proba Ec 

Rezultate examen bacalaureat, promoția 2021-2022 sesiunea iunie – iulie PROMOTIE 2021-2022 

F
o

rm
a

 d
e 

in
v

a
ta

m
a

n
t 

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 

N
u

m
a

r 
d

e 
ca

n
d

id
a

ti
 r

es
p

in
si

 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 n

ep
re

ze
n

ta
ti

 

5 - 5.99  

Începător 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

- 

10 

Zi 
428 

282 

(69,12%) 
85 (30,14%) 

54 

(19,15%) 

59 

(20,92%) 
47 (16,67%) 

34 

(12,06%) 

3 

(1,06%) 

126 

(30,88%) 
20 (4,67%) 

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

Frecvență 

 redusă 
5 

2 

(66,67%) 
2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1 

(33,33%) 
2 (40%) 

INFORMATICĂ 

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

1 

(14,29%) 
2 (28,57%) 2 (28,57%) 

1 

(14,29%) 

1 

(14,29%) 
0 (0%) 0 (0%) 
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Rezultate examen bacalaureat, promoția 2021-2022 sesiunea iunie – iulie PROMOTIE 

ANTERIOARĂ 
F

o
rm

a
 d

e 

in
v

a
ta

m
a

n
t 

C
a

n
d

id
a

ti
 

in
sc

r
is

i 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

eu
si

ti
 

Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e 

ca
n

d
id

a
ti

 

re
sp

in
si

 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

n
ep

re
z
en

ta
ti

 

5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 

9.99 

- 

10 Admis 

Zi 
133 

80 

(66,12%) 
54 (67,5%) 

19 

(23,75%) 
7 (8,75%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

55 

(68,75%) 

41 

(33,88%) 
12 (9,02%) 

Seral 
15 9 (75%) 7 (77,78%) 

2 

(22,22%) 
0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

8 

(88,89%) 
3 (25%) 3 (20%) 

Frecvență 

redusă 
19 4 (40%) 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
2 (50%) 6 (60%) 9 (47,37%) 

 

Rezultate examen bacalaureat, promoția 2021-2022 sesiunea august  

 

F
o

rm
a

 d
e 

in
v

a
ta

m
a

n
t 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

r
is

i 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

eu
si

ti
 

Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e 
ca

n
d

id
a

ti
 

re
sp

in
si

 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

n
ep

re
z
en

ta
ti

 

5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 

6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 

9.99 

- 

10 

Zi 

194 88 (52,69%) 
65 

(73,86%) 

11 

(12,5%) 

9 

(10,23%) 
2 (2,27%) 

1 

(1,14%) 

0 

(0%) 
79 (47,31%) 27 (13,92%) 

Seral 
4 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

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

Frecvență 

redusă 

2 1 (50%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

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

 

PROMOȚIE 2021-2022 + PROMOȚIE ANTERIOARĂ- AUGUST 

 

F
o

rm
a

 d
e 

in
v

a
ta

m
a

n
t 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

r
is

i 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

eu
si

ti
 

Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e 

ca
n

d
id

a
ti

 r
es

p
in

si
 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

n
ep

re
ze

n
ta

ti
 

5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

- 

10 Admis 

Zi 
319 

161 

(58,76%) 

119 

(73,91%) 

28 

(17,39%) 
9 (5,59%) 4 (2,48%) 

1 

(0,62%) 

0 

(0%) 

109 

(67,7%) 

113 

(41,24%) 

45 

(14,11%) 

Seral 
20 6 (50%) 5 (83,33%) 

1 

(16,67%) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 
6 (100%) 6 (50%) 8 (40%) 

Frecvență 

redusă 
14 

6 

(46,15%) 
6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

4 

(66,67%) 

7 

(53,85%) 
1 (7,14%) 
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PROMOȚIE ANTERIOARĂ- AUGUST 

F
o

rm
a

 d
e 

in
v

a
ta

m
a

n
t 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

r
is

i 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

eu
si

ti
 

Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e 
ca

n
d

id
a

ti
 

re
sp

in
si

 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

n
ep

re
z
en

ta
ti

 

5 - 5.99  

Începător 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

- 

10 Admis 

Zi 
125 

73 

(68,22%) 
54 (73,97%) 

17 

(23,29%) 
0 (0%) 2 (2,74%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

53 

(72,6%) 

34 

(31,78%) 

18 

(14,4%) 

Seral 
16 6 (50%) 5 (83,33%) 

1 

(16,67%) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 
6 (100%) 6 (50%) 4 (25%) 

Frecvență 

redusă 
12 

5 

(45,45%) 
5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 
3 (60%) 

6 

(54,55%) 
1 (8,33%) 

 

FIZICĂ – proba Ed 

Rezultate examen bacalaureat, forma de învățământ zi, la disciplina Fizică 

PROMOTIE 2021-2022- IUNIE 

D
is

ci
p

li
n

a
 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

e
u

si
ti

 

Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e
 c

a
n

d
id

a
ti

 

r
e
sp

in
si

 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

n
e
p

r
e
ze

n
ta

ti
 

5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

- 
10 

Chimie 

12 
11 

(91,67%) 
0 (0%) 3 (27,27%) 5 (45,45%) 1 (9,09%) 2 (18,18%) 0 (0%) 1 (8,33%) 0 (0%) 

Fizică 

13 
11 

(84,62%) 
1 (9,09%) 1 (9,09%) 0 (0%) 4 (36,36%) 4 (36,36%) 1 (9,09%) 2 (15,38%) 0 (0%) 

 

PROMOTIE 2021-2022 + PROMOTIE ANTERIOARA- IUNIE 

D
is

ci
p

li
n

a
 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

e
u

si
ti

 

Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e
 c

a
n

d
id

a
ti

 

r
e
sp

in
si

 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

n
e
p

r
e
ze

n
ta

ti
 

5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

- 

10 Admis 

Chimie 

16 
14 

(87,5%) 
1 (7,14%) 

5 

(35,71%) 

5 

(35,71%) 
1 (7,14%) 

2 

(14,29%) 
0 (0%) 

2 

(14,29%) 
2 (12,5%) 0 (0%) 

Fizică 

15 
13 

(86,67%) 
3 (23,08%) 1 (7,69%) 0 (0%) 4 (30,77%) 

4 

(30,77%) 

1 

(7,69%) 

2 

(15,38%) 
2 (13,33%) 0 (0%) 
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PROMOȚIE ANTERIOARĂ-IUNIE 

Disciplina Candidati 

inscrisi 

Candidati 

reusiti 

Din care cu note Numar 

de 

candidati 

respinsi 

Numar 

candidati 

neprezentati 

5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 

9.99 

- 

10 Admis 

Chimie 

4 3 (75%) 1 (33,33%) 
2 

(66,67%) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 

(66,67%) 
1 (25%) 0 (0%) 

Fizică 2 2 (100%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

PROMOȚIE 2021-2022 aug 

D
is

ci
p

li
n

a
 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

e
u

si
ti

 

Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e
 

c
a

n
d

id
a

ti
 r

e
sp

in
si

 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

n
e
p

r
e
ze

n
ta

ti
 

N
u

m
a

r 
ca

n
d

id
a

ti
 

e
li

m
in

a
ti

 

5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

- 

10 

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

Fizică 3 3 (100%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

PROMOȚIE 2021-2022 + PROMOȚIE ANTERIOARĂ aug 

D
is

ci
p

li
n

a
 

C
a

n
d

id
a

ti
 i

n
sc

ri
si

 

C
a

n
d

id
a

ti
 r

e
u

si
ti

 

Din care cu note 

N
u

m
a

r 
d

e
 

c
a

n
d

id
a

ti
 r

e
sp

in
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5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

- 
10 Admis 

Chimie 5 4 (80%) 1 (25%) 3 (75%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (75%) 1 (20%) 0 (0%) 

Fizică 5 5 (100%) 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

PROMOȚIE ANTERIOARĂ-august 
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5 - 5.99  

Incepator 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 9.99 

- 

10 Admis 

Chimie 4 4 (100%) 1 (25%) 3 (75%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (75%) 0 (0%) 0 (0%) 

Fizică 2 2 (100%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
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ISTORIE – proba Ec 

REZULTATE FINALE, SERIA CURENTĂ + ANTERIOARE 2021-2022  

 

Serie curentă + anterioare + ZI și FR 

Disciplina Număr candidați 

înscriși - IUNIE 

Procent 

promovabilitate- 

IUNIE 

Număr candidați 

înscriși - 

AUGUST 

Procent 

promovabilitate -

AUGUST 

ISTORIE 485 75,05% 212 72,16% 

Geografie 500 87,4% 262 69,46% 

Logică, argumentare și 

comunicare 
41 68,29% 13 76,92% 

Sociologie 86 84,88% 31 93,54% 

Psihologie 19 89,47% 7 100% 

Filosofie 7 57,14% 3 66,66% 

Economie 3 100% 0 0 

Serie curentă - zi 
Disciplina Număr 

candidați 

înscriși - IUNIE 

Procent 

promovabilitate- 

IUNIE 

Număr 

candidați 

înscriși - 

AUGUST 

Procent 

promovabilitate -

AUGUST 

ISTORIE 481 76% 199 81% 

Geografie 492 90% 175 76,13% 

Logică, argumentare și 

comunicare 
36 71,43% 12 75% 

Sociologie 74 87,84% 23 95,65% 

Psihologie 15 93,33% 5 100% 

Filosofie 7 57,14% 3 66,67% 

Economie 2 100% 0 0 

 

Denumire unitate 

Nr. 

înscriși 

seria 

curentă 

Promovab. 

seria 

curentă 

Nr. 

înscriși 

seria 

anterioară 

Promovabilitate 

seria anterioară 

Colegiul Silvic „Th. Pietraru” Brănești 9 77,77 1 100 

Liceul cu Program Sportiv Clinceni 29 72,41 4 50 

Liceul German „Herman Oberth” 2 100 - - 

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna 19 63,15 6 66,66 

Liceul Tehnologic „D. Dumitrescu” Buftea 24 91,66 2 100 

Liceul Tehnologic „N. Bălcescu” Voluntari 31 61,29 10 80 

Liceul Tehnologic „V. Brătianu” 

Dragomirești-Vale 
7 57,14 1 100 

Liceul Teoretic „Al. Rosetti” Vidra 28 60,71 7 57,14 

Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Brănești 29 100 2 100 

Liceul Teoretic Nr. 1 Periș 30 76,66 6 83,33 

Seminarul Teologic Sf. Filofteia Brănești 26 53,84 2 50 

Liceul Teoretic „H. Hulubei” Măgurele 29 96,55 6 66,66 

Liceul Teoretic „I. Petruș” Otopeni 36 100 2 100 

Liceul Teoretic Little London 15 93,33 - - 

Liceul Teoretic Mark Twain 27 96,29 1 100 

Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu” Snagov 53 60,37 20 60 
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Nr.elevi 

înscriși 

la 

Bacalau-

reat, din 

care:

Nr. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

C. S. "THEODOR 

PIETRARU" BRANESTI
38 13 34.21 12 92.31    1 7.69 2 16.67 3 25.00 2 16.67 4 33.33 9 75.00 3 25.00 0 -   10 83.33    

L. S. "HELMUT 

DUCKADAM" CLINCENI
34 28 82.35 28 100.00 0 -   1 3.57    5 17.86 6 21.43 4 14.29 9 32.14 3 10.71 0 -   27 96.43    

L. TEH. "BARBU A. 

STIRBEY" BUFTEA
55 37 67.27 36 97.30    1 2.70 4 11.11 3 8.33    8 22.22 10 27.78 9 25.00 3 8.33    0 -   32 88.89    

L. TEH. "CEZAR 

NICOLAU" BRANESTI
74 32 43.24 30 93.75    2 6.25 4 13.33 8 26.67 7 23.33 4 13.33 5 16.67 2 6.67    0 -   26 86.67    

 L. TEH. "DOAMNA 

CHIAJNA" ROSU - 

CHIAJNA

40 33 82.50 31 93.94    2 6.06 2 6.45    6 19.35 10 32.26 6 19.35 5 16.13 2 6.45    0 -   29 93.55    

L. TEH. "DUMITRU 

DUMITRESCU" BUFTEA
163 19 11.66 19 100.00 0 -   0 -     1 5.26    0 -     4 21.05 9 47.37 5 26.32 0 -   19 100.00 

L. TEH "NICOLAE 

BALCESCU" VOLUNTARI
62 57 91.94 56 98.25    1 1.75 6 10.71 8 14.29 17 30.36 14 25.00 7 12.50 4 7.14    0 -   50 89.29    

 L. TEH. "PAMFIL 

SEICARU" CIOROGARLA
40 14 35.00 14 100.00 0 -   2 14.29 3 21.43 2 14.29 3 21.43 3 21.43 0 -     1 7.14 12 85.71    

L. TEH. "VINTILA 

BRATIANU" 

DRAGOMIRESTI VALE

63 28 44.44 27 96.43    1 3.57 6 22.22 1 3.70    2 7.41    5 18.52 7 25.93 6 22.22 0 -   21 77.78    

 L. T. "ALEXANDRU 

ROSETTI" VIDRA
36 27 75.00 27 100.00 0 -   1 3.70    4 14.81 7 25.93 8 29.63 4 14.81 3 11.11 0 -   26 96.30    

L. T. "HORIA HULUBEI" 

MAGURELE
79 31 39.24 30 96.77    1 3.23 1 3.33    1 3.33    3 10.00 6 20.00 9 30.00 10 33.33 0 -   29 96.67    

L. T. "IOAN PETRUS" 

OTOPENI
102 22 21.57 22 100.00 0 -   0 -     3 13.64 0 -     1 4.55    10 45.45 7 31.82 1 4.55 22 100.00 

 L. T. "LITTLE LONDON 

PIPERA" VOLUNTARI
15 3 20.00 3 100.00 0 -   0 -     0 -     1 33.33 0 -     0 -     2 66.67 0 -   3 100.00 

 L.T. "MARK TWAIN 

INTERNATIONAL 

SCHOOL" VOLUNTARI

35 22 62.86 21 95.45    1 4.55 1 4.76    2 9.52    3 14.29 2 9.52    9 42.86 4 19.05 0 -   20 95.24    

L. T. "MIHAIL 

KOGALNICEANU" 

SNAGOV

112 69 61.61 69 100.00 0 -   17 24.64 10 14.49 18 26.09 15 21.74 5 7.25    4 5.80    0 -   52 75.36    

L. T. "TRAIAN LALESCU" 

BRANESTI
40 30 75.00 30 100.00 0 -   1 3.33    0 -     2 6.67    6 20.00 11 36.67 9 30.00 1 3.33 29 96.67    

LICEUL TEORETIC NR. 1 

PERIS
35 6 17.14 6 100.00 0 -   0 -     1 16.67 2 33.33 3 50.00 0 -     0 -     0 -   6 100.00 

S. T. L. O. "SFANTA 

FILOFTEIA" BRANESTI
28 26 92.86 26 100.00 0 -   4 15.38 6 23.08 4 15.38 2 7.69    8 30.77 2 7.69    0 -   22 84.62    

TOTAL 1051 497 47.29 487 97.99    10 2.01 52 10.68 65 13.35 94 19.30 97 19.92 119 24.44 69 14.17 3 0.62 435 89.32    

Promova-

bilitate
Unitatea de invatamant

Rezultate bacalaureat geografie, iulie 2022 – tabel sintetic

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

Nr.elevi 

înscriși la  

geografie, 

din care:

Nr. elevi 

prezenți

Neprezen-

tați
˂ 5,00
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Rezultatele la examenul de bacalaureat 

-Disciplina BIOLOGIE  

 

     Sesiunea iunie-iulie  

 

Sesiunea august-septembrie 
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5 - 5.99  

Începător 

Calif. 

6 - 6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 

9.99 

 - 

10 Admis 

Zi 356 237 60 50 36 51 39 2 112 34 4 

Seral 18 11 5 3 2 1 0 0 8 4 1 

Frecvență redusă 22 13 4 4 4 0 1 0 1 5 4 

TOTAL proba E)d) 396 261 69 57 42 52 40 2 121 43 9 
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5 - 5.99  

Începător 

Calif. 

6 - 

6.99  

Mediu 

7 - 7.99  

Avansat 

8 - 8.99  

Experim. 

9 - 

9.99 

 - 

10 Admis 

Zi 208 117 54 30 15 12 6 0 77 31 15 

Seral 17 6 5 1 0 0 0 0 6 7 4 

Frecvență redusă 14 8 3 0 4 0 1 0 4 5 1 

TOTAL proba E)d) 239 131 62 31 19 12 7 0 87 43 20 
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2.3. ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE 

 
Date preliminare 

Pluralismul educațional este asigurat în județul Ilfov prin dezvoltarea, de la an la an, a rețelei 

unităților de învățământ preuniversitar particular și a celei care desfășoară proces de învățământ 

corespunzător unor alternative educaționale sau unor sisteme de învățământ ale altor țări. 
 

Apărând ca o pluralitate de orientări, de proiecte pedagogice orientate către particularitățile și 

dezideratele educabililor și ale societății, învățământul alternativ presupune existența unor instituții 

școlare care să ofere o nouă variantă de instruire și educare, propunând alte conținuturi, strategii 

educaționale și forme de evaluare, considerate ca reprezentând un progres pedagogic.  

 

Sistemele alternative de instruire reprezintă moduri diferite de abordare a procesului instructiv-educativ, 

care se întâlnesc atât la nivel instituțional, cât și la nivelul procesului și metodologiei didactice.  
 

În județul Ilfov, în anul școlar 2021-2022, a fost dezvoltată o singură alternativă educațională și 

anume Montessori, în 3 unități de învățământ particular: două grădinițe autorizate (nivel 

preșcolar) și o școală primară (acreditată pentru nivelurile de învățământ preșcolar și primar, 

autorizată pentru nivelul de învățământ gimnazial). Comparativ, în anul școlar 2020-2021 au fost 2 

unități de învățământ particular pe alternativa Montessori. 

Obiectivele generale ale ISJ Ilfov, pentru anul școlar 2021-2022, privind îndrumarea și 

controlul învățământului particular și alternativelor educaționale au vizat:  

• Monitorizarea aplicării unui management de calitate în unitățile de învățământ 

preuniversitar particular/cu alternative educaționale;  

• Respectarea legislației în vigoare în privința documentelor manageriale;  

• Acordarea Avizului conform, de către IȘJ Ilfov, pe cererea privind evaluarea externă în 

vederea autorizării de funcționare provizorie a unităților de învățământ particular solicitante;  

• Monitorizarea integrării cadrelor didactice debutante în unitățile de învățământ;  

• Îmbunătățirea rezultatelor absolvenților la examenele de Evaluare Națională, Bacalaureat și 

de Absolvire pentru obținerea Certificatului de competențe profesionale (în învățământul postliceal);  

• Monitorizarea evaluărilor externe efectuate de ARACIP;  

• Monitorizarea activităților didactice;  

• Susținerea implicării profesorilor în utilizarea platformelor educaționale și consilierea 

elevilor/profesorilor în utilizarea lor eficientă. 
 

2.3.1. Situație statistică privind unitățile de învățământ particular 
 

În anul școlar 2021-2022, rețeaua învățământului particular a județului Ilfov  a cuprins 73 de unități 

de învățământ particular autorizate și acreditate, dintre care: 

Nivel de învățământ 

Număr unități 

de învățământ 

Autorizate 

Număr unități 

de învățământ 

Acreditate 

Număr total 

de unități 

de învățământ 

2020-2021 

Preșcolar 23 21 43 31 

Primar 5 8 13 19 

Gimnazial 5 5 10 7 

Liceal 2 3 5 4 

Postliceal 0 1 1 1 

TOTAL GENERAL 34 38 73 62 
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 Structura numerică a resursei umane încadrate în învățământul particular 

 în anul școlar 2021-2022 

 

Număr total 

cadre didactice 

Titulari Suplinitori Detașați Plata cu ora 

621 370 177 

 

53 

 

141 

 

 

 2020-2021 

  

Număr total 

cadre didactice 

Titulari Suplinitori Detașați Plata cu ora 

312 243 7 42 20 
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Cifra de școlarizare aferentă unităților de învățământ particular 

în anul școlar 2021-2022 

 

Nivelul de învățământ Număr de elevi Procentul de 

elevi 

2020-2021 

Învățământ preșcolar 3636 52,52% 2738 

Învățământ primar 2129 30,75% 1824 

Învățământ gimnazial 789 11,39% 628 

Învățământ liceal  300 
4,33% 

183 

Învățământ postliceal  

(elevi în învățământul 

sanitar) 

68 0,98% 60 

TOTAL 6922 5433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Rezultate la examenele naționale în anul școlar 2021-2022 

 

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022 

Nr. de 

unități de 

învățământ 

particular 

 

 

Număr 

elevi 

înscriși 

Număr 

elevi 

prezenți 

Număr elevi 

neprezentați 

Elevi 

promovați 

Elevi 

Nepromovați 

Promovabilitate 

8 134 132 2 126 6 91,14% 

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2021 

7 103 102 1 102 0 100% 
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BACALAUREAT 2022    
Sesiunea Nr. de 

unități de 

învățământ 

particular 

Număr 

elevi 

înscriși 

Număr 

elevi 

prezenți 

 

Număr elevi 

neprezentați 

Elevi 

promovați 

Elevi 

Nepromovați 

Promovabilitate 

Iunie-Iulie 

2022 
3 55 54 1 45 9 83,33% 

August-

Septembrie 
2 11 9 2 4 5 44,44% 

TOTAL 3 66 63 3 49 14 63.88% 

                 BACALAUREAT 2020-2021   

2021 2 41 40 1 27 13 67.5% 

 

2.3.3. Unitățile de învățământ inspectate 

 

Număr inspecții tematice: IT2 (67  unități de învățământ); IT3 (36 unități de învățământ) inspecții de 

revenire: 4 unități de învățământ   

Total 2021-2022 = 107 

Total 2020-2021 = 103 

Inspecțiile tematice și de specialitate au vizat următoarele aspecte: 

▪ Monitorizarea aplicării unui management de calitate în unitățile de învățământ particular; 

▪ Respectarea legislației în vigoare în privința documentelor manageriale;  

▪ Respectarea instrucțiunilor pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ 

preuniversitar prin învățare online și a măsurilor de prevenție conform legislației în vigoare.  

▪ Respectarea numărului de ore prevăzute în planurile cadru, verificarea realizării orarelor 

claselor, încadrarea cu personal didactic la nivelul unității de învățământ (Cadre didactice prezente 

la posturi/ catedre/ ore vacante/ rezervate/ neocupate (pe discipline);  

▪ Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ 

(coroborat cu ROFUIP-ul) și a Regulamentului intern;  

▪ Verificarea modului de monitorizare a activității didactice la ore de către conducere;  

▪ Monitorizarea formării continue și  a perfecționării prin grade didactice a cadrelor didactice;  

▪ Comunicarea cu comunitatea locală (parteneriate, contracte de închiriere/ practică/ catering etc.);  

▪ Existența procedurilor proprii privind transferul elevilor (dacă este cazul); 

▪ Respectarea corectitudinii întocmirii contractelor de muncă (angajați cu concurs național/ 

județean de titularizare pentru calificați/ necalificați și cu concurs de titularizare în unitate);  

▪ Întocmirea corectă și existența fișelor de post pentru anul școlar 2021-2022, în conformitate 

cu cerințele patronatului; 

▪ Verificarea planului privind siguranța elevilor și angajaților școlii (serviciul pe școală, pază, 

împrejmuiri, camere de supraveghere, aviz ISU, autorizație de funcționare);  

▪ Școlile postliceale sanitare au fost monitorizate privind modul de organizare și desfășurare a 

examenelor de competențe profesionale/absolvire ; 

▪ Respectarea măsurilor și asigurarea condițiilor de siguranță sanitară în vederea prevenirii 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2. 

Inspecții școlare generale la nivelul unităților de învățământ particular: 

▪ Școala Postliceală Sanitară ”Doctor Luca” Cernica - Domeniul:  Management școlar, 

managementul calității, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane, 

financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor, 
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implicarea în proiecte cu finanțare externă pentru dezvoltarea resursei umane și a infrastructurii. 

Activitatea de perfecționare/ Acte de studii. Secretariat / Arhivă . 

▪ Școala Gimnazială „Discovery” Voluntari - Domeniul:  Management școlar, managementul 

calității, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane, financiare, 

materiale și informaționale), respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor, implicarea în 

proiecte cu finanțare externă pentru dezvoltarea resursei umane și a infrastructurii. Activitatea de 

perfecționare/ Acte de studii. Secretariat / Arhivă . 

 

Anul școlar 2020-2021 

• Liceul Teoretic „Little London” Voluntari 

 

2.3.4. Concluzii și recomandări 

 

ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Extinderea rețelei unităților de 

învățământ particular și cu 

alternative educaționale 

- Creșterea numărului de 

preșcolari/ elevi școlarizați în 

unitățile de învățământ particular 

- Existența autorizațiilor sanitare de 

funcționare 

- Asigurarea și respectarea 

condițiilor sanitare și de distanțare, 

impuse de situația epidemiologică 

- Existența CIF-ului pe numele 

unității de învățământ  la unitățile 

acreditate 

- Existența documentelor 

manageriale 

- Existenta  documentelor școlare 

- Respectarea legislației în vigoare 

cu privire la constituirea  

comisiilor cu caracter permanent  

și ocuparea funcției de director  

- Promovarea unui CDȘ atractiv 

pentru elevi/preșcolari 

- Dotarea materială și cu TIC  bună 

- Existența programului de 

pregătire suplimentară pentru 

recuperare/performanță cu elevii 

-Stimularea elevilor cu rezultate  

deosebite 

- Deschiderea unităților spre un 

parteneriat activ și real cu familia 

- Lipsa autorizației 

ISU/ neîndeplinire 

standarde ISU 

- Dificultăți în  

organizarea și 

desfășurarea 

concursului pentru 

ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor 

vacante/rezervate în 

unitățile de învățământ 

preuniversitar 

particular , conform 

prevederilor legale în 

vigoare   

- Dificultăți în găsirea 

și numirea directorului 

unității de învățământ 

în conformitate cu 

prevederile legale în 

vigoare   

- Preocupare redusă, 

din partea unor cadre 

didactice, pentru 

propria dezvoltare 

profesională 

- Lipsa cadrelor 

didactice specializate 

în alternativele 

educaționale, precum 

și a continuității pe 

- Accesul unui 

număr mare de 

absolvenți la școli de 

prestigiu din țară și 

străinătate 

- Implicarea elevilor 

în programe și 

proiecte diverse 

- Schimburi de 

experiență cu unități 

de învățământ de stat 

și particular, din țară 

și din străinătate 

- Interes, din partea 

comunității, față de 

oferta educațională a 

școlilor particulare 

- Comunicarea 

eficientă cu 

partenerii instituțiilor 

de învățământ 

particular 

- Menținerea unei 

stări de disciplină și 

securitate a elevilor 

- Dezvoltarea și 

promovarea imaginii 

pozitive a școlilor 

particulare 

- Dezvoltarea unor 

parteneriate cu 

- Fluctuație mare 

de cadre didactice 

și lipsa 

continuității la 

clasă 

- Desființarea unor 

unități de 

învățământ din 

cauza expirării 

perioadei în care 

aveau posibilitatea 

legală de solicitare 

a autorizării de 

funcționare 

provizorie/ 

acreditării 

- Desființarea unor 

unități/suspendarea 

activității generate 

de diverse situații 
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-Existența  unităților de învățământ 

cu alternative educaționale și 

sisteme de învățământ aparținând 

altor țări 

- Posibilitatea realizării unor 

parcursuri școlare individualizate, 

motivante pentru copii, orientate 

spre inovație și împlinire personală 

-Promovabilitate de peste 95% la 

examenele naționale 

-Preocuparea conducerilor 

unităților de învățământ particular 

pentru pregătirea cadrelor didactice 

pentru predarea-învățarea-

evaluarea online 

- Preocuparea conducerilor 

unităților de învățământ particular 

pentru parcurgerea etapelor de 

funcționare legală și îndeplinirea 

condițiilor impuse de standardele 

naționale de autorizare de 

funcționare provizorie, de 

acreditare și evaluare externă 

periodică 

niveluri de învățământ 

- Dificultate în 

asigurarea  resursei 

umane calificate, 

preponderent în 

învățământul preșcolar  

-Percepția 

nefavorabilă a unor 

părinți cu privire la  

alternativele 

educaționale 

- Dificultăți în 

revizuirea / 

actualizarea 

documentelor unor 

unități de învățământ 

- Preocupare redusă 

pentru realizarea 

instrumentelor de 

monitorizare a 

activităților didactice 

de către conducere 

- Există unități de 

învățământ care nu au 

finalizat RAEI  

comunitatea locală și 

implicarea în 

proiecte europene 

 

 

Recomandări:  

- creșterea procentului personalului didactic titular la toate unitățile de învățământ particular 

(prevedere din H.G. nr. 994/18.11.2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare 

provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul 

preuniversitar, intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2022);  

- implicarea mai activă a cadrelor didactice în activitățile de formare continuă și 

perfecționare prin grade didactice, dar și prin cursuri organizate de CCD Ilfov și alți furnizori de 

formare autorizați; 

- constituirea și antrenarea Consiliului consultativ pentru învățământ particular și alternative 

educaționale în demersurile ISJ Ilfov de promovare și dezvoltare a învățământului particular la nivel 

județean; 

- consilierea unităților de învățământ particular pentru aplicarea corectă a noilor reglementări 

din domeniul învățământului preuniversitar;  

- crearea și aplicarea, de instrumente de monitorizare a activităților didactice de către 

conducerile unităților de învățământ particular; gestionarea corectă a platformei 

https://calitate.aracip.eu  

- implicarea unităților de învățământ  particular în organizarea unor activități metodice la 

nivel județean, pentru promovarea exemplelor de bune practice în diverse domenii. 
 
 

https://calitate.aracip.eu/


________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

93 

2.4.  ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC 
 

2.4.1. Diagnoza procesului educational în învățământul profesional și tehnic 

 

In anul școlar 2021-2022,  planul managerial  la ÎPT a avut ca obiective specifice: 

▪ Dezvoltarea spiritului antreprenorial;  

▪ Centrarea procesului de predare – învățare pe elev; 

▪ Formarea competențelor cheie conform standardelor de pregătire profesională;  

▪ participarea la învățarea pe tot parcursul vieții și creșterea relevanței experiențelor dobândite 

prin implicarea în proiectele Erasmus+; 

▪ Dezvoltarea parteneriatelor;  

▪ Realizarea unei baze de date operaționale;  

▪ Optimizarea rețelei școlare pe baza cifrelor demografice, având în vedere principiul eficienței 

socio-economice; 

▪ Promovarea sistemului de indicatori și standarde pentru evaluarea calității educației în unitățile de 

învățământ; 

▪ Stimularea dezvoltării CDL – urilor; 

▪ Orientarea inspecției școlare spre asigurarea și menținerea calității în educație; 

▪ Instituționalizarea unui nou cadru funcțional în comunicarea / informarea privind modernizarea / 

reformarea procesului de învățare la disciplinele tehnologice; 

▪ Elaborarea de modele parteneriale în vederea cuprinderii adulților în programe educaționale; 

▪ Implicarea în certificarea educației nonformale în raport cu competențele ocupaționale, pe baza 

metodologiilor  existente; 

▪ Organizarea în vederea bunei desfășurări a examenelor naționale pentru elevi: testări inițiale, 

evaluări pe parcurs, examen de competențe profesionale, înscrierea elevilor în vederea continuării studiilor; 

▪ Consolidarea orientării și consilierii psihopedagogice a elevilor, corespunzător potențialului 

și resurselor existente; 

▪ Utilizarea mijloacelor moderne de promovare a imaginii învățământului profesional și tehnic:  

târguri de ofertă educațională, broșuri, pliante, site-urile  școlilor, clipuri publicitare. 

 

2.4.2. Statistica în IPT – rețeaua ÎPT, resurse umane 
 

A. Statistica  privind inspecția școlară  

 
Inspecții de specialitate 

 

Inspecții tematice 

(grafic ISJ) 

Inspecții generale 

(IG) 

Inspecții 

revenire 

Inspecții 

evaluare 

externă 

Inspecții speciale Inspecții 

Curente 

Unități 

școlare 

Cadre 

Didactice 

Inspectate 

Unități 

școlare 

coordonate 

Cadre didactice 

Asistate 

Arii 

tematice 

/domenii 

Unități 

școlare 

Unități 

școlare 

def grad 

II 

grad 

I 

grad 

II 

grad 

I 

Inspector Metodiști 

7 - -  1 4 0 4 6 0 7 0 1 

 

B. Rețeaua unităților de învățământ profesional si tehnic in anul școlar 2020 – 2021 

 

În anul școlar 2020-2021 rețeaua unităților de învățământ tehnic profesional de stat a cuprins  9 de 

unități școlare , disciplina Educație tehnologică fiind predată în toate  unitățile de învățământ 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

94 

gimnaziale. Domeniile în care s-a asigurat formarea profesională în anul școlar 2021-2022, pentru 

nivelurile 3,4,și 5 de calificare au fost: 

 

Tehnic 

Electronică și automatizări 

Construcții instalații și lucrări publice  

Mecanică 

Electric 

Electromecanică 

Servicii 

Turism și alimentație 

Economic 

Comerț 

Resurse naturale si protecția mediului 

Agricultură 

Silvicultură 

Protecția mediului 

Industrie alimentară 

 

 

Nivel de școlarizare 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Liceu filiera tehnologică 

zi 

79 clase / 1868 

elevi 
75 clase/ 1803 elevi 

65clase/ 1623 

elevi 

72 clase/1764 

elevi 

Liceu filiera tehnologică 

seral 

15 clase / 468 

elevi 
16 clase/ 506 elevi 

10 clase/328 

elevi 
17 clase/495 elevi 

Învățământ profesional   19 clase /  454 

elevi 
20 clase / 416 elevi 

23 clase/576 

elevi 
25 clase/609 elevi 

Învățământ dual    3 clase / 84  elevi 4 clase/98 elevi 7 clase/131 elevi 

Școala  postiliceală zi 
7 clase / 190 elevi 7 clase /  166 elevi 7 clase/174 elevi 8 clase/196elevi 

Școala de maistri  seral   
2 clase /  65  elevi 2 clase /76 elevi 2 clase/65 elevi 2 clase/62 elevi 

 

Unități de învățământ dual  2021-2022 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității de 

învățământ 

Domeniul de 

pregătire 

Calificarea  

profesională 

Nr. clase și număr elevi 

înscriși  

în anul școlar 2021-2022 

Nr. clase Nr. elevi 

IX X XI IX X XI 

1. 
Liceul Tehnologic” Pamfil 

Șeicaru” Ciorogârla 

Mecanică Mecanic auto 2 1 
 

44 16 
 

2. 

Liceul Tehnologic” 

Nicolae Bălcescu” 

Voluntari 

Comerț Recepționer-

distribuitor 

 1 
 

 18 
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3. 

Liceul Tehnologic 

“Dumitru Dumitrescu” 

Buftea 

Mecanică Mecanic auto   1   23 

4. 

 

 

Liceul Tehnologic “Cezar 

Nicolau” Brănești 

Construcții, instalații, 

lucrări publice 

Zugrav, ipsosar, 

vopsitor, tapetar 

 1 0,5  18 11 

Construcții, instalații, 

lucrări publice 

Mozaicar, 

montator placaje 

  0,5   10 

Turism și alimentație Cofetar patiser 1   16   

  TOTAL     3 3 2 60 52 44 

 

C. Date statistice privind Resursele Umane la Discipline din aria curriculară „Tehnologii”  

 

Nr. cadre didactice 

Titulari 101 

Suplinitori calificați 27 

Suplinitori necalificați 5 

Total  133 

 

2.4.3. Analiza calității ÎPT din județul Ilfov 

 

A. Calitatea activității de predare-învățare (inspecții de specialitate și speciale, tematice,  

conform Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar — anexă la OMEC 

nr. 6100 /2012 și a documentelor conexe 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiții Aspecte care pot fi 

îmbunătățite 

- În toate unitățile școlare 

există documentele curriculare 

ce stau la baza desfășurării 

procesului de învățământ;  

-  proiectarea didactică 

respectă cerințele 

metodologice, existând o 

corelare între competențe sau 

obiective, conținutul științific, 

activitățile de învățare și 

modul de evaluare;  

- utilizarea standardelor de 

pregătire profesionala, a 

planurilor de învățământ și a 

programelor școlare în vigoare 

pentru realizarea proiectării 

didactice la nivelul 

-necorelarea ofertei 

educaționale cu 

nevoile identificate pe 

piața muncii; 

- nu este pus în 

valoare caracterul 

practic - aplicativ al 

cunoștințelor și nu se 

acordă importanța 

cuvenită corelării 

teoriei cu practica. 

 

- eficiența redusă a 

orelor desfășurate 

online o perioadă 

semnificativă. 

 - Nu sunt folosite 

- Oferta 

educațională este 

condiționată de 

existența resursei 

umane la nivelul 

unităților; 

-slaba preocupare 

pentru acordarea de 

sprijin educațional 

individual elevilor. 

-conexiune slabă, 

existența elevilor 

care nu si-au ridicat 

echipamentele 

electronice.  

- insuficienta 

valorificare a 

-utilizarea 

instrumentelor on-

line pentru a asigura 

eficientizarea  

activităților 

educaționale 

tradiționale la nivelul 

unităților școlare; 

-Accesarea  de către 

toate cadrele 

didactice de 

specialitate a 

platformei  CNDIPT 

"Alege-ți drumul!" 

portal de informare 

al tuturor elevilor, 

profesorilor și 
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disciplinelor și modulelor de 

specialitate; 

- la nivelul unităților școlare 

sunt încheiate convenții cadru 

de colaborare cu agenții 

economici pentru desfășurarea 

instruirii practice comasate 

pentru majoritatea domeniilor 

de pregătire; 

- documentele de planificare și 

proiectare didactică sunt în 

conformitate cu documentele 

curriculare: spp-uri, planuri 

cadru și programe în vigoare. 

- elevii cunosc și aplică 

normele de sănătate și 

securitate în muncă.  

 

metodele alternative 

de evaluare; 

- numărul mic - 

insuficient de 

manuale școlare și 

auxiliare curriculare 

în multe unități de 

învățământ. 

-infrastructură precară 

utilizată  în procesul 

de predare-învățare. 

- Reperele 

metodologice la clasa 

a IX-a sunt utilizate 

doar de o parte dintre 

cadrele didactice  

activităților practice 

și a situațiilor – 

problemă; 

- slaba implicare a 

elevilor în procesul 

de autoevaluare, de 

conștientizare a 

dificultăților în 

învățare; 

- ateliere școlare 

echipate rudimentar 

sau neechipate. 

-Lipsa formării 

cadrelor didactice 

între utilitate, 

rutină și inovație. 

reprezentanților 

companiilor ce sunt 

interesați de urmarea 

unei rute în 

învățământul 

profesional și tehnic, 

Utilizarea   celor 

peste 400 de 

materiale suport în 

recuperarea materiei 

pentru fiecare 

calificare. 

-Suport financiar/ 

facilități acordate  de 

către unitatea de 

învățământ cadrelor 

didactice pentru 

formarea continua – 

articol bugetar 

distinct.  

 

B. Calitatea activității cadrelor didactice asistate 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze/condiții 

 

Aspecte ce pot fi 

îmbunătățite 

▪ Conceperea 

demersului didactic în 

strânsă corelare cu 

Standardul de 

pregătire profesională 

al calificării, axat pe 

unitățile de 

competențe 

certificabile; 

▪ Aplicarea corectă a 

curriculum-ului în 

vigoare în realizarea 

proiectării didactice; 

▪ Conținutul 

științific al informației 

transmise elevilor; 

▪ Utilizarea 

metodelor didactice 

moderne; 

▪ Adecvarea 

situațiilor de învățare 

▪ Metodele de predare-

învățare sunt 

preponderent tradiționale; 

▪ Nivelul competențelor 

digitale ale cadrelor 

didactice din ÎPT nu 

poate fi evaluat, în 

condițiile în care un 

procent redus din oferta 

de cursuri ale  CCD au 

vizat dezvoltarea 

competențelor 

digitale/utilizarea TIC în 

procesul de predare – 

învățare – evaluare 

▪ rezistența la schimbare 

a unor cadre didactice; 

▪ preocupare scăzută 

pentru 

individualizarea/diferenți

erea învățării, în raport cu 

▪ Absența manualelor 

și auxiliarelor 

curriculare pentru 

anumite calificări  

▪ Insuficienta formare 

a cadrelor didactice 

privind evaluarea și 

aprecierea progresului 

școlar; 

▪ Activitățile de  

control și consiliere din 

partea directorilor 

unităților școlare și a 

responsabililor de 

catedre sunt 

insuficiente; 

▪ Slaba consiliere a 

cadrelor didactice 

debutante 

▪ Ore de Educație 

tehnologică sau 

▪ Utilizarea de 

către toate cadrele 

didactice a 

Reperelor 

metodologice 

pentru clasele a IX-

a si a X-a; 

▪ Accesarea  de 

catre toate cadrele 

didactice de 

specialitate a 

platformei  

CNDIPT "Alege-ți 

drumul!" portal de 

informare al tuturor 

elevilor, 

profesorilor și 

reprezentanților 

companiilor ce sunt 

interesați de 

urmarea unei rute în 
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la particularitățile de 

vârstă ale elevilor 

▪ Cadrele didactice 

apelează la experiența 

elevilor și urmăresc 

latura aplicativă a 

învățării; 

▪ Evaluarea este 

obiectivă, realizându-

se adesea prin 

valorizarea sarcinilor 

de lucru centrate pe 

competențe și abilități 

de ordin practic; 

▪ Transparența: În 

sistem on-line, 

părinții pot vedea cum 

se desfășoară o oră, 

pot chiar lua parte la 

ea. 

nevoile/interesele 

elevilor; 

▪ inexistența unei 

proceduri de 

monitorizare a efectelor 

competențelor dobândite 

de cadrele didactice prin 

cursurile de formare; 

▪ insuficienta pregătire a 

cadrelor didactice în 

domeniul noilor 

tehnologii, în vederea 

utilizării aplicațiilor  

online: 

▪ În cadrul lecțiilor de 

educație tehnologică 

competențele nu sunt 

exersate îndeajuns sub 

aspect practic-aplicativ, 

prin exerciții sau 

activități de învățare; 

 

discipline de 

specialitate atribuite în 

regim de plata cu ora 

cadrelor didactice 

necalificate sau  

directorilor la PCO; 

▪ Absența unor  

instrumente interne de 

lucru utilizate în 

îndrumarea și controlul 

activității cadrelor 

didactice; 

▪ Infrastructura 

deficitară,  

▪ Slaba participare la 

activitățile metodice și 

de formare continuă. 

 

învățământul 

profesional și 

tehnic, Utilizarea   

celor peste 400 de 

materiale suport în 

recuperarea materiei 

pentru fiecare 

calificare 

▪ Participarea 

cadrelor didactice la 

programe de 

formare continuă și 

de specialitatea 

disciplinei.  

▪ Conversia/recon

versia cadrelor 

didactice pentru 

acoperirea 

disciplinelor cu 

resursă umană 

deficitară. 

 

2.4.4. Examene naționale / examene de certificare 

 

Examenele de certificare a calificărilor profesionale nivel 3 si 4 s-au desfășurat conform  Ordinelor  

nr. 4.434 și 4435 din 29 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a 

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

respectiv a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării 

absolvenților învățământului profesional cu durata de 3 ani, în conformitate prevederile Ordinului 

Nr. 5.152 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării 

profesionale a absolvenților din învățământul  profesional si tehnic preuniversitar in anul școlar 

2021-2022 

 

Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, 

cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5005/ 2014 privind aprobarea  Metodologiei de 

organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților 

învățământului postliceal 

 

Rezultate la examene de certificare a competențelor profesionale nivel 5 desfășurate, maiștri, 

profil  electromecanic auto 

 

SESIUNEA februarie/ iulie 2022 

Nr. 

crt. 

Domeniul Calificare 

profesională 

ÎNSCRIȘI PREZENȚI ABSENȚI PROMOVAȚI RESPINȘI Promovabilitate 

(%) 
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Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

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

1 Transporturi 
Maistru 

electromecanic 

auto 

0 8 1 12  8 1 9 0 0 0 3 0 8 1 9 0 0 0 0 100 100 100 100 

2. Turism 

Agent de turism 

- ghid 10 6 3 5 10 6 3 5 0 0 0 0 10 6 3 5 0 0 0 0 100 100 100 100 

3. Agricultura  
Tehnician 
protecția 

plantelor  

4 3 27 7 4 3 27 7 0 0 0 0 4 3 27 7 0 0 0 0 100 100 100 100 

4. Agricultura  
Tehnician 

cadastru funciar 

- Topograf 

0 0 8 3 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 100 100 

TOTAL GENERAL JUDEȚ 14 17 39 27 14 17 39 24 0 0 0 3 14 17 39 24 0 0 0 0 100 100 100 100 

 

Examenul de cerificare a calificărilor profesionale pentru absolvenții învățământului 

liceal tehnologic(nivel 4 de calificare), sesiunea iunie – iulie 2022. 
Nr. 

crt. 

Unitate de 

învățământ 

Calificarea 

profesională 

Număr candidați 

În
sc

r
iș

i 

P
r
e
ze

n
ți

 

Admiși  

Respinși Neprezentați Eliminați 

din 

examen 
Total din care cu calificativ 

 Excelent Foarte 

bine 

Bine Satisfăcător 

Total Total  Total Total Total Total Total Total Total 

1 Colegiul Silvic 

,,Theodor Pietraru” 

Brănești 

Tehnician în silvicultură și 

exploatări forestiere 

42 39 39 3 36 0 0 0 3 0 

2. Liceul Tehnologic  

”Pamfil Șeicaru”,  

Ciorogârla  

Tehnician in agroturism  20 13 13 2 11 0 0 0 7 0 

  Tehnician in turism  43 43 43 6 37 0 0 0 0 0 

  Tehnician in transporturi  26 26 26 12 14 0 0 0 0 0 

3 Lic. Tehn ”Barbu A. 
Știrbey”, Buftea 

Tehnician în activități 
economice 

13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 

  Tehnician în gastronomie 14 14 14 13 1 0 0 0 0 0 

4 Liceul Tehnologic 
"Nicolae Bălcescu", 

Voluntari  

Tehnician în activități 
economice 

32 29 29 18 10 1 0 0 3 0 

5 

Liceul Tehnologic  

"Vintilă Brătianu" 

Tehnician agronom 15 15 15 0 15 0 0 0 0 0 

 Tehnician veterinar 19 19 19 5 14 0 0 0 0 0 

 Tehnician activități 

economice 

19 17 17 15 2 0 0 0 2 0 

 Tehnician industrie 

alimentara 

3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 

6 

Liceul Tehnologic  
"Cezar Nicolau" 

Brănești 

Tehnician în activități 

economice 

29 27 27 4 9 13 1 0 2 0 

 Tehnician veterinar 12 12 12 8 1 3 0 0 0 0 

 Tehnician în agricultură 
ecologică 

19 17 17 2 10 5 0 0 2 0 

  Tehnician în agricultură 15 15 15 1 10 4 0 0 0 0 

7 Liceul Tehnologic 
"Dumitru Dumitrescu" 

Buftea 

Tehnician electrotehnist 8 8 8 0 8 0 0 0 0 0 

 Tehnician în instalatii 

electrice 

5 5 5 1 4 0 0 0 0 0 
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 Tehnician mecanic pentru 

întreținere si reparații 

17 17 17 14 3 0 0 0 0 0 

  Tehnician desenator pentru 

construcții 

10 10 10 5 4 1 0 0 0 0 

8 Liceul Tehnologic 

,,Doamna Chiajna'' 
Roșu 

Tehnician operator tehnica 
de calcul 

15 15 15 1 10 1 2 0 0 0 

 Tehnician în gastronomie 6 6 6 3 2 1 0 0 0 0 

9 Liceul Teoretic 

"Mihail Kogălniceanu" 
Snagov 

Tehnician în turism  20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL JUDEȚ 402 383 383 146 204 29 3 0 19 0 

 

Examenul de certificare a calificărilor profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu 

durata de 3 ani (nivel 3 de calificare) - iulie – august 2022: 
Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ Calificarea 

profesională 

Număr candidați 

Înscriși Prezenți  

Admiși 

 

din care cu calificativ Respinși Neprezentați 

Excelent Foarte 

bine 

Bine Satisfăcător 

1 Liceul Tehnologic "Dumitru 

Dumitrescu Buftea" 

Mecanic auto 22 22 22 10 12 0 0 0 0 0 

2 Liceul Tehnologic "Dumitru 
Dumitrescu Buftea" 

Instalator instalații 
tehnico-sanitre și de 

gaze 

17 17 17 16 1 0 0 0 0 0 

3 Liceul Tehnologic ”Barbu A. 

Știrbey”, Buftea 

Comerciant-vânzător 14 14 14 1 6 7 0 0 0 0 

4 Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru,  

Ciorogarla  

Tinichigiu vopsitor auto 20 20 20 6 7 7 0 0 0 0 

5 Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru,  

Ciorogarla  

Ospătar (chelner) 

vânzător in unități de 

alimentație  

22 20 20 9 10 1 0 0 3 0 

6 Liceul Tehnologic "Cezar 

Nicolau" Brănești 

Mecanic auto 27 21 21 12 5 4 0 0 6 0 

7 Liceul Tehnologic "Cezar 

Nicolau" Brănești 

Ospătar (chelner) 

vânzător in unități de 
alimentație  

23 20 20 9 7 4 0 0 0 0 

8 Liceul Tehnologic "Cezar 

Nicolau" Brănești 

Mozaicar, montator 

placaje 

7 7 7 0 6 1 0 0 0 0 

8 Liceul Tehnologic "Cezar 

Nicolau" Brănești 

Zugrav, ipsosar, 

vopsitor, tapetar 

9 9 9 0 8 1 0 0 0 0 

9 Liceul Tehnologic "Cezar 

Nicolau" Brănești 

Zootehnist 11 10 10 2 3 5 0 0 1 0 

TOTAL GENERAL JUDEȚ  172 160 160 65 65 30 0 0 10 0 

 
2.4.5. Activități metodice și de formare 

 

La nivelul fiecărei unități de învățământ vizitate și  nu numai, s-au desfășurat activități metodico-

științifice și psihopedagogice organizate la nivelul comisiei metodice pentru aria curriculară 

Tehnologii, în cadrul cărora au avut loc schimburi de experiență, asistarea și evaluarea lecțiilor, 

activități practice cu rol demonstrativ și aplicativ, prezentări de referate cu conținut de specialitate, 

proiecte etc.  

 

În unitățile școlare ÎPT, cadrele didactice sunt implicate în diferite etape ale evoluție în carieră prin 

gradele didactice I și II. Cadrele didactice debutante au intrat în programe de sprijin pentru participarea 
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la definitivarea în învățământ. O parte dintre cadrele didactice au participat în ultimii ani la programe 

de formare continuă pentru perfecționarea pregătirii de specialitate și metodice, precum și pentru 

dobândirea de noi competențe și funcții, organizate de CCD Ilfov, M.E., instituții de învățământ 

superior etc. precum și la  cercuri pedagogice. 

 

Evenimente desfășurate la nivelul județului Ilfov pentru promovarea ÎPT si a meseriilor, cu 

ocazia Zilei Naționale a Meseriilor, an școlar 2021-2022 

 
Unitatea de 

Învățământ 

Denumirea 

acțiunii/activității 

Scurtă descriere a activității (organizator,tipuri de 

participanți) 

Liceul Tehnologic  
”Barbu A. Știrbey”, 

Buftea 

Regal gastronomic 
Expoziție cu produse realizate de elevi în laboratorul de gastronomie. Invitați: reprezentanți 
ai autorităților locale, ai agenților economici parteneri, părinți, elevi de clasa a VIII-a din 

localitate și împrejurimi.  

Liceul Tehnologic Pamfil 
Șeicaru, Ciorogârla 

Experiența mea- 
experiența noastră 

Prezentare a rezultatelor/ experiențelor elevilor noștri în cadrul practicii efectuate la agenții 
economici parteneri.  

Liceul Tehnologic Cezar 

Nicolau, Brănești 
Meseria - brățară de aur! 

Diseminarea activităților derulate în stagiile de pragătire practică Erasmus+ și la operatorii 

economici din țară. 

Participanți: reprezentanți ai agenților economici, ai comunității locale, părinți, elevi ai 
școlilor gimnaziale din localitate și așezările învecinate .  

Liceul Tehnologic 

,,Doamna Chiajna’’ 

Meseriile  de Tehnician 

Operator Roboți Industriali 
- formare și finalitate 

Concurs de idei profesionale! 

Descrierea meseriei de tehnician operator roboti industriali. 

Liceul Tehnologic 

"Nicolae Bălcescu", 

Voluntari  

"Antreprenorul din școală 

- viitorul întreprinzător de 

succes"  

Prezentarea materialelor realizate de elevi în cadrul firmelor de exercițiu și diseminarea 

activităților derulate în stagiile de pregătire practică Erasmus+. Participanți: reprezentanți ai 

agenților economici, ai comunității locale, elevi ai școlilor gimnaziale  

Liceul Tehnologic 

,,Vintilă Brătianu”, 

Dragomirești-Vale, Ilfov 

”Meseria mea de viitor” 

Întâlnirea în cadrul liceului cu agenții economici, reprezentanți ai autorității locale, părinții 

și elevii claselor a VIII-a din localitate; 

- Prezentarea activităților de sezon din sera didactică; 

 

2.4.6. Proiecte, programe, conferințe 

 

▪ Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, în parteneriat cu Centrul Județean  de Resurse și 

Asistență Educațională Ilfov a organizat evenimentul ”TÂRGUL DE OFERTE  

EDUCAȚIONALE”, ediția 2022 la  Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau”, Brănești, în data de 25 

mai 2022 unde au participat  elevii de la unitățile școlare gimnaziale din  zona de nord și la liceul 

Tehnologic ”Doamna Chiajna”, Roșu, în data  26 mai 2022 unde au participat  elevii de la unitățile 

școlare gimnaziale din  zona de sud a județului; 

▪ Un număr de  60 de elevi din clasele a XII-a și 5 cadre didactice  au participat la un Atelier 

de inițiere în tehnici de căutare a unui  loc de muncă, la  invitația A.J.O.F.M. Ilfov,  în data 20 mai 

2022, în cadrul evenimentului  ”Bursa Locurilor de Muncă”; 

▪ Încheierea unui protocol de colaborare cu Primăria Municipiului București în ceea ce 

privește proiectul  ”Școala Profesională Metropolitană  în sistem dual din București-Ilfov”, ISJ 

Ilfov alăturându-se  demersului Consiliului Județean Ilfov pentru dezvoltarea învățământului în 

sistem dual și abordarea comună la nivel regional; 

▪ Participarea  la evenimentul POLI BIOFEST- 26-29 Mai 2022, organizat de Facultatea de 

Ingineria Sistemelor Biotehnice din Universitatea Politehnica din București,  care a  reunit  într-un 

singur loc, în calitate de expozanți: producători și distribuitori de produse alimentare, horticole, 

fitosanitare, echipamente „Hobby farm”, echipamente din industria alimentară și horticolă, 

arhitectură peisagistică, tractoare și mașini agricole, aparatură pentru laboratoare de cercetare, 

echipamente din ingineria mediului, producători autohtoni de alimente, producători și furnizori de 

roboți și drone etc..  
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▪ Participare alături de Consiliul Județean Ilfov la  activități destinate susținerii mediului de 

afaceri prin atragerea de investitori și capital și  sprijinire a antreprenorialului inovator, precum și 

pentru întâmpinarea nevoilor de formare profesională la nivel regional; 

▪ Campanii de promovare a școlii profesionale si  a învățământului dual, alături de 

agenții economici; 

▪ Participarea liceelor în  cadrul proiectului STAGIAR 2020 – ”Stagii de practica 

transdisciplinare dedicate elevilor” și PROFESIONIST - ”Practică pentru o carieră de succes”. 

▪ Începând cu luna aprilie 2022 , ISJ împreună cu Consiliul Județean Ilfov și  Centrul  Județean 

de Resurse și Asistență Educațională  Ilfov a implementat la nivel județean a Programul Pilot de 

orientare școlară și profesională ”Start pentru o viață de succes”, astfel, în 25 de unități școlare din 

județ s-a aplicat testul AMN Toolkit menit să cartografieze abilitățile cognitive, interesele și 

trăsăturile de personalitate în urma cărora s-a stabilit profilul profesional potrivit pentru fiecare 

dintre cei 904 elevi incluși în proiectul pilot. 

 
   2.4.7. Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

▪ Cadre didactice calificate cu experiență didactică 

care au participat la cursuri de formare prin 

programele  ERASMUS etc.; 

▪ Dotările școlilor cu echipamente digitale; 

▪ Existența căminelor și cantinelor pe lângă liceele 

tehnologice; 

▪ Implicare în programul ROSE, POCU, 

ERASMUS. 

▪ Sprijinul susținut al Consiliului Județean Ilfov 

pentru învățământul profesional și tehnic din 

județ. 

▪ Consilierea în carieră susținută financiar prin 

parteneriat ISJ, CJRAE, CJ Ilfov si Facultatea de 

Psihologie și științele educației; 

▪  Parteneriat cu Facultăți din Universitatea 

Politehnică București. 

▪ Parteneriat cu CJ Ilfov, ISMB si  Primăria 

București pentru promovarea unitară a 

învățământului dual. 

▪ Insuficiente  parteneriate reale cu agenți 

economici din anumite domenii ; 

▪ Lipsa sau insuficienta implicare a unor 

comunități/agenți economici în asigurarea 

unei baze materiale propice unui învățământ 

de calitate în special la nivel de licee 

tehnologice. 

▪ Insuficiente mijloace de învățământ, în 

special pentru dotarea laboratoarelor;  

▪ Conținuturi bazate pe memorare, volum 

mare de noțiuni, concepte, capacități reduse 

de adaptare la lumea exterioară; 

▪ Evaluare bazată pe cunoștințe și nu pe 

competențe; 

▪ existența unui număr relativ mare de elevi 

care abandonează învățământul obligatoriu 

din cauze de ordin material și familial. 

Oportunități Amenințări 

▪ Oferta ME și ISJ de formare/informare prin 

programe regionale, naționale și internaționale; 

▪ Oferta de formare a CCD pentru  instruire  

periodică a cadrelor didactice  cu scopul predării  

noțiuni tehnologice adaptate prezentului 

▪ Programele de colaborare și parteneriat ale 

Consiliului Local, Consiliul Județean, agenți 

economici; 

▪ Programele comunitare, regionale, europene ; 

▪ Insuficienta conștientizare a unor factori de 

decizie (consilii locale, societăți comerciale, 

sindicate, părinți, elevi, cadre didactice) 

privind prioritățile și direcțiile de evoluție 

necesare în învățământ; 

▪ Situația socio-economică precară a familiilor 

din care provin unii copii/elevi/tineri; 

▪ Instabilitate economică; 

▪ Diminuarea efectivelor de elevi, ca urmare a 
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▪ Sprijinirea elevilor înscriși la învățământul 

profesional/dual prin programe guvernamentale. 

▪ Adaptarea laboratoarelor  de practică din școli 

conform ultimelor tehnologii și meseriilor cerute 

de angajatori 

▪ Actul educațional atractiv pentru elevii care vor să 

urmeze o meserie, pentru a-i  motiva să vină la 

școală și să învețe 

▪ Tehnologii moderne (videoproiector, tablă 

interactive, notebook, softuri educaționale, etc) la 

nivelul multor unități de învățământ pentru o 

predare ancorată în realitățile anului 2021/2022 

folosindu-se metode și instrumente  cât mai 

diversificate.  

 

plecării familiilor în străinătate. 

▪  Nedecontarea cheltuielilor de transport 

determină transferul  elevilor din alte 

localități mai aproape de domiciliu: 

▪  Migrarea elevilor către liceele din 

București; 

▪ Viitorul profesional al tinerilor nu are 

legătură cu specializarea pe care o urmează 

în acest moment la școală, foarte  mulți 

intenționând fie să plece din țară, fie să se 

angajeze într-un domeniu cerut pe piața 

muncii. 
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2.5. ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI INTEGRAT 

 
2.5.1.Cadrul legislativ în anul școlar 2021-2022 

 

▪ Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale, cu completările și modificările ulterioare 

▪ OMECTS nr. 5547/6.10.2011 privind Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ 

preuniversitar; 

▪ OM nr. 5447/2020 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de 

Învățământ Preuniversitar 

▪ OM nr. 5.573/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

învățământului special și special integrat, publicat în Monitorul Oficial nr. 787 din 7 noiembrie 

2011; 

▪ OM nr. 5574/ 7.10.2011pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de 

sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în 

învățământul de masă, publicat în Monitorul Oficial nr. 785 din 4 noiembrie 2011; 

▪ OM  nr. 5036/2015 din 25 august 2015 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea 

serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale 

integrați în învățământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului 5.574/2011; 

▪ OM nr. 5086/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale; 

▪ OMMFPSPV nr.1985/04.10.2016/OMS nr.1305/17.11.2016/OMENCS nr.5805/23.11.2016, privind 

aprobarea metodologiei pentru evaluarea si intervenția integrata în vederea încadrării copiilor cu dizabilități 

în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și 

în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale; 

▪ Ordinul nr. 3622/27.04.2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special 

preșcolar, primar și gimnazial; 

▪ Ordinul nr. 3702/2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special 

preșcolar, primar și gimnazial; 

▪ Ordinul nr. 3414/16.03.2009 privind aprobarea Planului Cadru de învățământ pentru 

învățământul special clasele IX-XI, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică; 

▪ Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a, învățământ liceal 

tehnologic special și  Învățământ profesional special,  în anul școlar 2021-2022 și pentru disciplina 

Consiliere și orientare clasa a IX-a. 

 

2.5.2. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei 

 

În județul Ilfov învățământul special se desfășoară în cadrul Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă Periș 

 Unitatea școlară funcționează cu următoarele nivele de învățământ preuniversitar:  primar și 

gimnazial special. 

 

Activitatea se desfășoară în două  clădiri destinate activității didactice la sediul școlii din Periș - 5 

clase  și la 7 școli integratoare - 10 clase: 

• Total elevi : 115  

• Nr. clase  Periș - 5 (36 elevi) 

• Nr. clase integrate in școlile de masă - 10 (79 elevi)  
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• Nr. școli integratoare 7 

• Total primar - 4 clase cu 31 de elevi 

• Total gimnazial - 11 clase cu  84 de elevi 

• Elevi școlarizați la domiciliu - 10 

 

Elevi cu cerințe educaționale integrați în învățământul de masă: 660. 

 

Au fost asigurate servicii educaționale de specialitate unui număr total de 440 de elevi cu CES; 220 

de preșcolari/elevi cu CES nu au beneficiat de servicii de sprijin. 

 

Personal didactic: total norme/posturi didactice = 57, din care: 

Total cadre 

didactice 
Din care:  

Titulari Detașați Suplinitori 

calificați 

Suplinitori 

necalificați 

Pensionari     

Cumul 

PCO 

titular

i 

57 24 2 15 2 3 11 

 

Personal didactic auxiliar : total posturi = 6 posturi, din care : 

Funcția Nr. posturi Nr. persoane Calificat ( da) 

sau (nu) 

secretar  1 1 DA 

contabil șef 0,5 1 DA 

instructor de educaţie extrașcolară 3 3 DA 

asistent social  0,5 1 DA 

 

Personalul nedidactic : total posturi =  4 posturi, din care: 

Funcția Nr. posturi Nr. persoane Calificat ( da) sau (nu) 

îngrijitoare 3 3 da 

muncitor întreținere 1 1 da 

 

În cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ilfov funcționează 

următoarele compartimente: 

- Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică 

- 36 de Cabinetele de asistență psihopedagogică 

- 15 Cabinete logopedice interșcolare 

- Serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională 

- Comisia de orientare școlară și profesională 

 

Resursa umană 

Total cadre 

didactice 

Din care   

Titula

ri 

Detașa

ți 

Suplinitori 

calificați 

Suplinitori 

necalificați 

Pensiona

ri     

Cumul 

PCO 

titula

ri 

59 46 0 9 0 0 4 

Personal didactic auxiliar : total posturi = 6 posturi, din care : 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

105 

Funcția Nr. posturi Nr. persoane Calificat ( da) 

sau (nu) 

secretar  1 1 DA 

contabil șef 1 1 DA 

Mediatori școlari 3 3 DA 

asistent social  1 1 DA 

 

Personalul nedidactic : total posturi =  4 posturi, din care: 

Funcția Nr. posturi Nr. persoane Calificat ( da) sau (nu) 

îngrijitoare 0,5 1 da 

 

2.5.3.Date statistice privind serviciile asistență psihopedagogică și intervenție logopedică în 

anul școlar 2021-2022 

 

Programele județene de asistență psihopedagogică derulate în anul școlar 2021-2022: 

1. Program de orientare școlară și profesională ’’Start pentru o viață de succes”:- program 

județean care vizează alegerea domeniului profesional în acord cu particularitățile 

personale (valori, interese, aptitudini) 

2. Program "Facilitarea adaptării la noul context educațional” - program județean care 

vizează managementul învățării și creșterea participării active a elevilor la activitățile 

educaționale 

3. Siguranța personală în mediul școlar ( fizic și online) - program județean care vizează 

dezvoltarea unui mediu educațional sigur (prevenire violență și bullying) 

4. Abordarea incluzivă în procesul instructiv-educativ - plan de măsuri județean ce 

vizează dezvoltarea unui mediu educațional incluziv, care valorizează diferențele. 

 
Nr. 

crt. 

Titlul 

programului 

de consiliere 

de grup a 

elevilor 

Locul de 

desf. 

(urban/ 

rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observații/ rezultate 

 

1.  Start pentru o 

viață de 

succes 

Rural+ 

Urban 

Gimnazial 

Liceal 

548 6421 Activități desfășurate : 

Informare privind oferta 

educațională; Profilul 

psihoprofesional tip 

Holland; Opțiuni 

personale pentru o 

carieră de succes; 

Valorile profesionale ; 

Importanța valorilor 

personale în alegerea 

carierei Cum mă văd 

peste 10 ani ; Cum mă 

văd în viitor 

2.  Siguranța 

personală 

Rural 

+Urban 

Primar 

Gimnazial 

Liceal 

586 9249 Activități desfășurate : 

Informare privind 

consecințele unor 
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comportamente, 

Identificarea unor 

acțiuni în cazul în care 

se află în situații 

problematice,, 

3.  Facilitarea 

adaptării 

școlare la 

contextul 

pandemic 

Rural 

Urban 

Preșcolar 

Primar 

Gimnazial 

Liceal 

359 5028 Activități desfășurate : 

Educația contează, Ce 

îmi doresc în viață? 

Cum învăț eficient? 

Managementul timpului 

de studiu, Stilul meu de 

învățare. Vreau si pot, 

Abilitățile mele 

4.  Abordarea 

copiilor cu 

CES 

Rural 

Urban 

Preșcolar+ 

Primar 

Gimnazial 

Liceal 

616 2880 Activități desfășurate 

:Suntem diferiți, dar 

egali, Unitate în 

diversitate, Prietenii vin 

în forme și mărimi 

diferite, Toleranță și 

solidaritate, Respectul 

de sine și pentru  ceilalți, 

 

2.5.4. Date statistice privind activitatea în cabinetele de asistență psihopedagogică din județul 

Ilfov: 

 

Număr total activități de consiliere Nr. activități 
individuale 

Nr. activități de 
grup 

11441 7356 4085 

 
Număr de persoane distincte 

care au beneficiat 

de consiliere individuală 

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINȚI CADRE 

DIDACTICE Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

 

 
175 633 1586 394 946 459 

TOTAL 2788 946 459 

 
Nr. 

crt. 

Activități desfășurate conform Registrului 

de activități de la cabinetul de asistență 

psihopedagogică*** 

 

Indicatori de performanță 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINȚI 

(în cabinet) 

CADRE 

DIDACTICE 

(în cabinet) 

Nr. elevilor consiliați 

individual 

Nr. părinți consiliați 

individual 

Nr. cadre 

didactice 

consiliate 

individual 

 

Programe de auto/ intercunoaștere/ dezvoltare 

personală 

1440 
 

282 94 

Managementul emoțiilor  și dezvoltarea 

abilităților emoționale și de comunicare (se 

include prevenirea bullyingului în spațiul 

școlar, a violenței domestice, a dificultăților de 

1423 

 

 

464 

 

 

217 
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relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

Managementul învățării/ dezvoltare cognitivă/ 

dezvoltarea creativității (se include prevenirea 

eșecului școlar, a absenteismului/ abandonului  

școlar) 

1189 

 

 

294 

 

141 

 

Orientarea carierei 1153 240 78 

Educația pentru  un stil de viață sanogen  (se 

include prevenirea consumului de substanțe cu 

risc, a traficului de ființe) 

545 165 64 

2 

 

 

Problematica (cazuistica) cu cea mai mare 

frecvență 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/ intercunoaștere/ 

dezvoltare personală 

9 

Managementul emoțiilor  și dezvoltarea 

abilităților emoționale și de comunicare (se 

include prevenirea bullyingului în spațiul 

școlar, a violenței domestice, a dificultăților 

de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

10 

Managementul învățării/ dezvoltare cognitivă/ 

dezvoltarea creativității (se include prevenirea 

eșecului școlar, a absenteismului/abandonului 

școlar) 

7 

Orientarea carierei 8 

Educația pentru  un stil de viață sanogen  (se 

include prevenirea consumului de substanțe 

cu risc, a traficului de ființe) 

6 

 

2.5.5. Consilierea de grup/ consilierea la clasă: elevi, cadre didactice, părinți   
 

Programe de consiliere de grup.  Tematica abordată  

 

Tematica programelor 

de consiliere de grup la clasă cu elevii 

Număr 

total programe 

Număr total 

beneficiari 

programe 
Programe de auto/ intercunoaștere/ dezvoltare personală 668 6599 

Managementul emoțiilor  și dezvoltarea abilităților emoționale și de 

comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a 

violenței domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii 

cu CES) 

571 6668 

Managementul învățării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității          (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

326 4580 

Orientarea carierei 442 4587 

Educația pentru  un stil de viață sanogen  (se include prevenirea consumului 

de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 175 2718 

Date statistice privind activitatea de intervenție logopedică- cazuistica tulburărilor de limbaj: 

Consiliere 

de grup 

în cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINȚI 

CADRE 

DIDACTICE 
Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 
 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinți 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

cadre 

didactice 

128 1400 302 2682 538 5306 385 3009 117 1261 67 437 
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Nr. de 

elevi/copii 

depistați 

Tipul tulburării de limbaj/comunicare* 

 

Fete Băieți Tulburări 

de 

pronunție 

/articulare 

Tulburări 

de ritm si 

fluenta a 

vorbirii 

Tulburări 

ale 

limbajului 

scris - 

citit 

Tulburări 

de 

dezvoltare 

a 

limbajului 

Tulburări 

de voce 

Tulburări de 

limbaj 

asociate cu 

Sindrom 

Down, autism 

Alte 

tulburări  

( de 

precizat) 

679 1243 1454 52 156 151 7 49 27 
 

Centralizarea datelor privind evaluarea copiilor cu tulburări de limbaj: 

 

Centralizarea  datelor în funcție de beneficiarii activității din cadrul CLI 

 

Cabinete 

Logopedice 

Interșcolar 

Copii logopați Copii cu CES Cadre 

didactice 

Părinți 

Nr. 

preșcolari 

Nr. 

școlari 

Nr. 

preșcolari 

Nr. școlari 

Județ Ilfov 261 392 18 53 239 441 

Total: 653 71 431 607 

 

Activitatea de terapie logopedică la elevi/preșcolari în mediul online  

Tematica activităților 

1. Activități de intervenție 

logopedică 

2. Activități de îndrumare și 

consiliere logopedică a 

părinților 

3. Activități de consiliere 

logopedică a cadrelor didactice 

6688 2041 514 

 

Activitatea de terapie logopedică la elevi/preșcolari 

Consiliere 

individuala nr. 

beneficiari 

Consiliere individuala 

nr. ședințe 

Consiliere de grup 

nr. beneficiari 

Consiliere de grup nr. 

ședințe 

653 5722 275 291 

Activitate de consiliere părinți 

Examinați Depistați Luați in corectare 

Școlari Preșcolari Total Școlari Preșcolari Total Școlari Preșcolari Total 

 

8722 

 

3850 

 

12572 

 

1086 

 

828 

 

1914 

 

396 

 

210 

 

606 

Corectați Retrași Ameliorați 

Școlari Preșcolari Total Școlari Preșcolari Total Școlari Preșcolari Total 

 

148 

 

41 

 

189 

 

25 

 

25 

 

50 

 

221 

 

139 

 

360 
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Consiliere 

individuala nr. 

beneficiari 

Consiliere individuala 

nr. ședințe 

Consiliere de grup 

nr. beneficiari 

Consiliere de grup nr. 

ședințe 

582 1993 27 5 

 

Activitate de consiliere cadre didactice 

 

Consiliere 

individuala nr. 

beneficiari 

Consiliere individuala 

nr. ședințe 

Consiliere de grup 

nr. beneficiari 

Consiliere de grup nr. 

ședințe 

421 537 100 8 
 

Activitatea Comisiei de Orientare Școlară și Profesională și a Serviciului de Orientare Școlară 

și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ilfov. 

 

Nr. total certificate 

emise, din care 

Pentru 

învățământul de 

masa: 

Pentru 

învățământul 

special 

Menținere în 

grădiniță 

Învățământ la 

domiciliul 

534 345 172 6 11 
 

Proiecte cu finanțare europeană – Inițiator CJRAE Ilfov 

▪ Proiect Erasmus + 2020-1-RO01-KA101-079190” Asistenta psihopedagogica in context  

european - șansă promovării diversității si incluziunii in școlile ilfovene” 

▪ Proiect Erasmus + Acreditare 2021-1-RO01-KA121-000009699 ”Asistența psihopedagogică 

la nivel preșcolar – repere europene de incluziune”  

▪ Proiect Erasmus + VET Acces 4ALL2021-1-RO01-KA121-00001174, Beneficiar Școala 

Gimnazială Specială nr. 2 București, partener în consorțiu CȘEI Periș 
 

Proiecte POCU – Beneficiar ISJ Ilfov, Partener CJRAE Ilfov 

▪ Proiectul  PROFESIONIST - Practica pentru o cariera de succes 

▪ Proiectul STAGIAR - Stagii de practica transdisciplinare dedicate elevilor” 

▪ Proiect finanțat prin granturi SEE” O școală pentru fiecare” – vizează prevenirea 

abandonului școlar și o mai buna incluziune a copiilor din grupuri vulnerabile – Beneficiar 

Organizația Salvați Copiii România, Partener CJRAE Ilfov 
 

Participarea la proiecte și concursuri internaționale, regionale, județene:  

- Proiectului SNAC ,,Mărțișoare la Senzoria”, înregistrat în CAEJ la poziția 35  

1. Concursul interjudețean ,,Strada, prieten sau dușman” , desfășurat în parteneriat 

cu CSEI Vălenii de Munte, jud. Prahova  

- Simpozionul național ,,Spațiul îți ghidează pașii”, la secțiunea Femei în spațiu,, organizat 

de Liceul Teoretic Teiuș , jud. Alba 

- Concursul interjudețean ,,Poveste de iarnă” a Grădiniței din Chișineu-Criș, jud. Arad, la 

secțiunea desen, pictură și colaj 

- Concursul interjudețean ,,Armonia primăverii”, desfășurat de CSEI Balș, jud. Olt,  

- Concursul județean ,,Învierea Domnului, prilej de bucurie sfântă” , organizat de Școala 

Gimnazială nr.2 Hunedoara, la secțiunea fotografie  
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- Concursul regional de creație plastic  ,,Armonii de primăvară”, ediția a IV-a, cu tema 

,,Integrare prin cântec și culoare” organizat de CSEI Elisabeta Polihroniade, jud. Vaslui  

- Concursul internațional ,,Farmecul iernii – Datini din satul de altă dată” , concurs 

expoziție organizat de CSEI Alexandru Roșca , Lugoj,  

- Concursul  interjudețean ,,SOS Planeta albastră” ,  ediția VI-a  

- Concursul interjudețean ,,Pe urmele Unirii” ,  ediția I, concurs organizat de Colegiul 

Național Mihai Viteazul Ploiești, Șc. Gimnazială N. Iorga, Ploiești, Prahova, Șc. Gimnazială 

Specială Târgoviște, 

- Concursul interjudețean ,,Valorificarea tradițiilor locale”, concursul ,,Păstrători ai 

tradițiilor străbune”,  ediția I,  Buzău  

-  Concursul interjudețean ,,Glas de copil, Icoană și har”,  Ediția I, domeniul cultural-

artistic, organizat de Șc. Gimnazială Tășnad, Satu -Mare   

- Concursul interjudețean ,,Ion Creangă-un mărțișor pentru sufletul românilor ”, 

organizat de Grădinița PP Lumea Copilăriei, Rm. Sărat, Jud. Buzău   

- Concursul  interjudețean ,,Iarna -Bucuria copiilor”, organizat de Șc. Gimnazială Nicolae 

Titulescu, Buzău  

- Proiectul educational de științe cu participare internațională, nivel preșcolar – aplicant 

CJRAE Ilfov, partener Editura  Copilăria: “Happy Edu” 
 

2.5.6. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

 

Disciplina Nr. inspecții 

curente 

Nr. inspecții speciale Inspecții 

de 

specialitate 

Inspecții 

tematice 

Total 

Gradul 

II 

Gradul 

I 

Definitivat Gradul 

II 

Gradul 

I 
 

Învățământ 

special 
3 3 0 0 1 29 4 40 

 

Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor  
 

Aspecte pozitive:  

▪ Respectarea programelor școlare și coroborarea acestora cu planurile de intervenție 

personalizată;  

▪ Aplicarea corectă și creativă a curriculumului;  

▪ Întocmirea planurilor de intervenție personalizate care au servit ca reper fundamental în 

proiectarea și desfășurarea activităților didactice;  

▪ Adaptarea tehnicilor, metodelor și a materialelor în funcție de specificul deficienței, raportate 

corect specificului intervenției corectiv-recuperatorii, a terapiilor specifice care se derulează 

prin aplicarea proiectelor de intervenție personalizate;  

▪ Utilizarea metodelor și instrumentelor de evaluare adecvate scopului și obiectivelor lecțiilor; 

▪ Existența portofoliului educațional (al profesorului și al elevului), un element central al 

evaluării învățării;  

▪ Dotarea cu tehnologie informațională corespunzătoare (TV, video, cabinet, acces internet), 

site web, mobilier adecvat;  

▪ Diversitatea situațiilor de învățare prin participarea la activități extrașcolare, exemple de 

bune practici, valorizarea experienței de predare în contexte diferite. 

 

Aspecte care necesită îmbunătățire la nivelul disciplinei:  
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▪ Completarea curriculumului formal cu o ofertă din ce în ce mai generoasă și mai bine 

structurată de discipline opționale, activități educative extracurriculare și extrașcolare;  

▪ Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe referitoare la metodica predării disciplinei prin 

implementarea unor cursuri pentru cadrele didactice înscrise la grade didactice.  

 

Cauze identificate la nivelul disciplinei:  

▪ Lipsa unor activități ce vizează dezvoltarea în ansamblu a personalității elevului;  

▪ Lipsa experienței și insuficienta pregătire metodică/psihopedagogică inițială în cazul unor 

cadre didactice debutante.  

 

Calitatea demersului didactic și a activităților de învățare observate  

Aspecte pozitive:  

▪ Programarea activităților de învățare s-a realizat în concordanță cu programele școlare și cu 

cerințele educative speciale identificate în cadrul colectivelor de elevi;  

▪ Proiectele didactice au fost întocmite în conformitate cu cerințele metodice și cu 

particularitățile de vârstă și cele de dezvoltare ale elevilor, strategiile didactice utilizate la 

clasă au inclus metode moderne de învățare interactivă;  

▪ S-a constatat stabilirea unei relații optime între obiective și competențe, între organizarea 

conținuturilor și mijloacele disponibile;  

▪ Demersul didactic este în concordanță cu particularitățile elevilor, profesorii folosesc o 

terminologie adecvată, adaptată nivelului de înțelegere al elevilor;  

▪ Profesorii stimulează creativitatea elevilor, gândirea critică, toleranța și respectul reciproc, 

urmăresc formarea deprinderilor de activitate intelectuală;  

▪ Se urmărește în permanență activizarea elevilor, crearea unei motivații susținute în actul 

învățării;  

▪ Instrumentele de evaluare sunt variate (fișe de observații, planuri de intervenție 

personalizate, portofolii);  

▪ Evaluarea prin note și calificative respectă prevederile legale în vigoare;  

▪ Încurajarea elevilor pe parcursul tuturor activităților.  

 

Aspecte care necesită îmbunătățire la nivelul disciplinei:  

▪ Utilizarea strategiilor și materialelor didactice în funcție de particularitățile psihoindividuale 

ale elevilor, astfel încât să se pună în evidență potențialul real al fiecărui elev, la nivelul 

proximei dezvoltări;  

▪ Creșterea calității actului didactic ca urmare a promovării gradelor didactice și a participării 

la cursuri de formare/perfecționare. Adaptarea activităților de învățare la competențele 

specifice propuse pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, în scopul realizării acestora; 

 

Cauze identificate la nivelul disciplinei:  

▪ Slaba pregătire în domeniul psihopedagogiei și lipsa de experiență didactică în cazul 

unor profesori debutanți sau de alte discipline și uneori insuficienta preocupare pentru 

calitatea documentelor elaborate de aceștia (documente de planificare și proiectare, 

portofolii, instrumente de evaluare etc.)  

 

Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean:  

▪ Consfătuiri județene cu cadrele didactice din unitățile de învățământ special și CJRAE Ilfov;  
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▪ Consilierea unităților de învățământ în vederea elaborării planurilor de încadrare ale 

școlilor speciale, pentru anul școlar 2022-2023;  

▪ Coordonarea activităților metodice organizate în anul școlar 2021-2022 

 

2.5.7. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului în urma inspecțiilor/ activităților realizate:  

 

CURRICULUM 

Puncte tari Puncte slabe 

▪ Documentele de proiectare, evaluare, 

reglare/remediere/dezvoltare ale cadrelor 

didactice au fost elaborate corect, s-a aplicat 

curriculum-ul adecvat, respectiv cel pentru 

învățământ special cu deficiențe ușoare, medii 

sau grave precum și cel diminuat pentru elevii 

integrați în școala publică care fac obiectul 

adaptării curriculare, respectiv a utilizării 

planurilor și programelor școlare de 

intervenție personalizată pentru acești elevii. 

Profesorii au elaborat planificări de calitate, 

corespunzătoare unui curriculum bazat pe 

competențe și  în concordanță cu 

reglementările în vigoare. Din analiza 

documentelor, rezultă faptul că toate cadrele 

didactice dețin documentele de planificare și 

de proiectare didactică, respectiv planificările 

calendaristice și proiectele unităților de 

învățare, au întocmit programele terapeutice și 

planurile de intervenție personalizate  

▪ În portofoliile personale ale cadrelor didactice 

există microproiecte didactice, testele inițiale, 

rezultatele acestora, analiza și planurile de 

remediere, optimizare a rezultatelor școlare. 

▪ Activitatea este mult diferențiată la clase, cu 

sarcini individuale de lucru în funcție de 

nivelul de dezvoltare, de tipul de deficiență și 

particularitățile de personalitate ale fiecărui 

copil. 

▪ S-a pus un accent deosebit pe fixarea fiecărei 

informații dobândite. 

▪ Feed-back-ul transmis copiilor este 

permanent, pozitiv, evaluarea este dominant 

formativă 

▪ Calitatea implementării curriculumului și 

rezultatele  obținute de elevi reprezintă o 

constantă a preocupărilor cadrelor didactice, 

șefilor de comisii metodice și conducerii 

școlii. 

▪ Existența unui număr foarte mare de 

preșcolari/elevi cu CES repartizați 

profesorilor itineranți/de sprijin, respectiv 

25 de preșcolari/elevi, ceea ce reprezintă un 

număr dublu de elevi conform art.13, alin 2 

din OMECTS 5574/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea 

serviciilor de sprijin educațional pentru 

copiii, elevii și tinerii cu cerințe 

educaționale speciale integrați în 

învățământul de masă. De asemenea, în 

anul școlar 2021-2022, un număr de 210 

preșcolari/elevi cu CES nu au beneficiat de 

servicii de sprijin prin profesorii 

itineranți/de sprijin, datorită numărului 

insuficient al posturilor. 

▪ Modalitățile de desfășurare a activităților cu 

elevii nu sunt diversificate, se lucrează 

puțin în echipă, folosindu-se mai ales 

predarea frontală; 

▪ Modalitățile alternative de evaluare sunt 

utilizate sporadic.  

▪ Portofoliul cadrului didactic este uneori 

formal, nefiind un instrument de lucru util 

în activitatea didactică; 

▪ Nu se realizează întotdeauna o bună 

corelare între conținuturi – obiective, 

competente – activități de învățare – resurse 

și nivelul clasei, o mai eficientă utilizare a 

materialului didactic 

▪ Materialul didactic nu este întotdeauna 

adaptat sau nu este utilizat corespunzător 

pentru a facilita învățarea; 

▪ Activitățile extracurriculare valorifică 

insuficient potențialul elevilor, neasigurând 

eficiența laturii formale a educației elevilor 

și pregătirii acestora pentru viață. 

▪ Relația profesor – elev uneori este formală, 

aceasta mai poate fi îmbunătățită printr-o 
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▪ S-au întocmit și aplicat planuri de intervenție 

personalizată pentru copiii cu deficiență 

severă/profundă sau cu tulburări asociate.  

▪ S-au folosit la clase materiale didactice 

diversificate, adaptate diferitelor categorii de 

copii.  

▪ S-a accentuat învățarea senzorială și învățarea 

afectivă. 

▪ Copiii au fost permanent încurajați, 

abordându-se o atenție deosebită fiecăruia în 

parte, relațiile conflictuale au fost  gestionate 

cu mult tact pedagogic de către majoritatea 

cadrelor didactice. 

▪ Limbajul utilizat de majoritatea cadrelor la 

clase este accesibil, cel verbal fiind însoțit, în 

majoritatea situațiilor și de materiale didactice 

concrete. 

▪ Activitatea la clase este organizată diferențiat, 

cu sarcini individuale de lucru în funcție de 

nivelul de dezvoltare, de tipul de deficiență și 

particularitățile de personalitate ale fiecărui 

copil. 

▪ Feed-back-ul transmis copiilor este 

permanent, pozitiv, evaluarea este dominant 

formativă. 

▪ Pe tot parcursul anului școlar a fost promovată 

și susținută educația incluzivă.  

comunicare permisivă/stimulativă; 

▪ Completarea lacunară a 

rapoartelor/proceselor verbale/minutelor,  

fără a oferi informații reale și concrete 

despre evoluția elevilor; 

▪ Funcționarea i echipei multidisciplinare; 

▪ Slaba colaborare între membrii echipei 

multidisciplinare și cu managerii de caz 

desemnați de DGASPC Ilfov pentru elevii 

încadrați în grad de handicap; 

▪ Crearea unor situații de învățare care 

încurajează interacțiunea cadru didactic – 

elev, elev – elev, elev – cadru didactic;  

▪ Asigurarea serviciilor de sprijin și aplicarea 

principiului „resursa urmează copilul”;  

▪ Asigurarea învățământului la domiciliu 

pentru elevii nedeplasabili;  

▪ Comisii Interne de Evaluare Continuă 

competente, mediatizarea rolului acestora la 

nivelul rețelei școlare;  Program de evaluare 

inițială competent, organizat-expertizare, 

diagnoză, orientare școlară și profesională; 

Servicii de stimulare/compensare de 

calitate; • Dezvoltarea terapiilor la nivelul 

standardelor europene; Programe/proiecte 

de dezvoltare școlară;  

▪ Activități de parteneriat;  

▪ Activități comune curriculare și 

extracurriculare; Acreditarea ca furnizori de 

servicii sociale;  

▪ Voluntariat în cadrul strategiei naționale de 

acțiune comunitară;  

▪ Servicii de consiliere și asistență 

psihopedagogică; Intervenție timpurie;  

▪ Implicarea elevilor în activități extrașcolare 

variate; Experiență de utilizare a unor 

resurse digitale de către cadrele didactice;  

▪ Participarea cadrelor didactice la formări 

profesionale prin intermediul unei 

platforme online;  

▪ Implementarea în unitățile de învățământ 

special a unor proiecte în cadrul 

programului Erasmus+ care au ca rezultate 

produse utile în procesul de învățare-

evaluare;  

Oportunități Amenințări 

▪ Suplimentarea posturilor de profesor itinerant ▪ În contextul pandemiei de COVID 19 a 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

114 

/de sprijin în anul școlar 2022-2023 

▪ Implementarea în anul școlar 2021-2022 a 

noilor programe școlare pentru învățământul 

special preșcolar, primar și gimnazial 

▪ Participarea cadrelor didactice la formări 

profesionale prin intermediul tehnologiei și 

internetului;  

▪ Implicarea CȘEI Periș, ca membru în 

consorțiu, în programele Erasmus 

▪ Extinderea, consolidarea parteneriatelor, a 

proiectelor de dezvoltare școlară; 

▪ Diversificarea ofertei de formare continuă pe 

specificul educației integrate; • Interesul 

acordat de factorii de decizie școlarizării 

elevilor cu CES;  

▪ Parteneriate, proiecte de dezvoltare școlară;  

▪ Disponibilitatea de implicare a partenerilor 

din comunitate în proiectele școlilor speciale; 

▪ Colaborarea cu alte școli speciale din țară și 

din străinătate în cadrul proiectelor și 

parteneriatelor;  

crescut numărul  preșcolarilor și elevilor 

diagnosticați cu diverse tulburări și 

deficiențe și implicit și nevoia susținerii 

acestora prin servicii de sprijin, asistență 

psihopedagogică și terapie logopedică. 

▪ Inserția socio-profesională a absolvenților 

proveniți din categoria elevilor cu CES 

▪ Perioada de învățare online/la distanță, a 

avut un impact negativ în procesul 

educational-terapeutic desfășurat cu elevii 

cu CES 

 

RESURSE UMANE 

Puncte tari Puncte slabe 

▪ Asigurarea încadrării, în proporție de 98% cu personal didactic 

calificat  

▪ Interesul crescut al unui număr mare de cadre didactice 

preocupate de propria formare și dezvoltare profesională prin 

stagii de formare și postuniversitare, de perfecționare prin grade 

didactice;  

▪ Implicarea Casei Corpului Didactic Ilfov în diseminarea 

exemplelor de bune practici din perioada școlii on-line;  

▪ Colaborarea cu CCD Ilfov în vederea formării cadrelor didactice 

pentru utilizarea platformelor educaționale și a unor aplicații 

digitale, a formării cadrelor didactice care sunt înscrise la 

examenele de definitivare în învățământ;  

▪ Realizarea de către CJRAE Ilfov a unor studii ce privesc modul de 

desfășurare a activităților de învățare online, orientarea școlară și 

profesională a elevilor din clasa a VIII-a, inserția absolvenților etc; 

▪ Preocuparea personalului din învățământul special și special 

integrat pentru diseminarea de bune 114ee ace114 114ee ace114 

școlii față în față și online, pentru publicarea de articole, 

participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări și schimburi 

de experiență; 

▪ Interesul cadrelor didactice pentru participarea la activitățile 

metodicoștiințifice și psihopedagogice organizate la nivelul 

comisiilor metodice sau cercurilor pedagogice;  

▪ Pregătirea insuficiență a 

cadrelor didactice din 

învățământul de masă în 

domeniul educației 

inclusive 

▪ Număr insuficient de 

profesori logopezi, 

profesori de 

sprijin/itineranți și 

profesori în cabinete de 

asistență 

psihopedagogică în 

școlile 

▪ Reticența unor cadre 

didactice în ceea ce 

privește perfecționarea și 

utilizarea  TIC în 

activitatea didactică 
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▪ Interesul crescut al elevilor și părinților pentru activitățile de 

consiliere pe problematica orientării în carieră, dezvoltării socio-

emoționale, dezvoltării personale, managementului învățării;  

▪ Rezultatele relativ bune la examenele pentru obținerea 

definitivatului/gradelor didactice și de ocupare a posturilor 

didactice vacante/ rezervate 

Oportunități Amenințări 

▪ Extinderea ofertei de formare de către furnizorii 

de programe de formare continuă acreditați; 

▪ Ofertă diversificată a programelor de formare 

acreditate sau avizate ale CCD Ilfov 

▪ Existența programelor de reconversie 

profesională, dând posibilitatea cadrelor 

didactice de a avea dublă sau multiplă 

specializare 

▪ Lipsa interesului unor familii pentru 

educația copiilor, care determină atitudini 

de respingere a înscrierii copiilor într-o 

formă de educație;  

▪ Comunicare deficitară între părinți și 

școală;  

▪ Creșterea numărului copiilor încredințați 

spre creștere și educație unor terțe 

persoane sau instituționalizați 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

Puncte tari Puncte slabe 

▪ Suportul Consiliului Județean Ilfov în finanțarea cheltuielilor 

materiale și dotarea unităților de învățământ special și special 

integrat 

▪ Asigurarea unei comunicări eficiente cu CȘEI Periș și CJRAE 

Ilfov prin utilizarea site-ului I.Ș.J. Ilfov și a grupurilor de 

comunicare;  

▪ Dotarea corespunzătoare a spațiilor școlare  

▪ Existența unui mobilier adecvat vârstei elevilor și a unor spații 

pentru afișarea produselor activității elevilor;  

▪ Conexiunea la internet a unităților de învățământ;  

▪ Existența platformelor educaționale online pentru catalogul 

electronic și pentru testarea și consilierea în carieră a elevilor 

▪ Numărul semnificativ al 

unităților de învățământ 

cu personalitate juridică 

în care nu există 

cabinete de asistență 

psihopedagogică, 

acestea fiind arondate 

altor cabinete. 

 

Oportunități Amenințări 

▪ Accesarea fondurilor structurale prin proiecte strategice;  

▪ Identificarea unor surse de finanțare extrabugetară (sponsorizări, 

dotări și parteneriate) 

▪ Sprijinirea elevilor cu CES/provenind din medii sociale 

defavorizate, prin programe guvernamentale 

▪ Criza economică globală 

și conflictul armat de la 

granița României pot 

determina diminuarea 

veniturilor bugetare 

RELAȚII COMUNITARE 

Puncte tari 

▪ Buna colaborare cu Consiliul Județean Ilfov; 

▪ Preocuparea directorilor CJRAE Ilfov, CȘEI Periș, dar și a unităților de învățământ integratoare 

pentru promovarea învățământului special și special integrat; Colaborarea cu instituții și 

reprezentanți ai autorităților locale și județene pentru organizarea celor 10 clase integrate în 7 

unități de învățământ integratoare;  

▪ Comunicarea competentă și transparentă cu mass-media locală;  

▪ Existența unor proiecte cu finanțare externă în derulare;  

▪ Mediatizarea exemplelor de bune practici pe rețelele de socializare 

Oportunități Amenințări 
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▪ Posibilitatea dezvoltării instituționale și a resursei umane prin 

accesarea unor programe diverse cu finanțare europeană și prin 

lansarea unui nou program al Comisiei Europene (Erasmus+) 

care finanțează parteneriatele europene, strategice și mobilitățile;  

▪ Colaborarea eficientă cu instituțiile publice, agenții economici, 

partenerii sociali;  

▪ Existența la nivelul administrației județene și a instituțiilor a unor 

programe/proiecte de colaborare cu unitățile școlare; • Implicarea 

constructivă a mass-media în evenimentele legate de sistemul 

educațional;  

▪ Implicarea părinților în acțiuni de suport Posibilitatea dezvoltării 

instituționale și a resursei umane prin accesarea unor programe 

diverse cu finanțare europeană și prin lansarea unui nou program 

al Comisiei Europene (Erasmus+) care finanțează parteneriatele 

europene, strategice și mobilitățile;  Colaborarea eficientă cu 

instituțiile publice, agenții economici, partenerii sociali;  

▪ Existența la nivelul administrației județene și a instituțiilor a unor 

programe/proiecte de colaborare cu unitățile școlare;  Implicarea 

constructivă a mass-media în evenimentele legate de sistemul 

educațional;  

▪ Existența unui mediu universitar și de business deschis 

parteneriatelor și colaborărilor cu învățământul preuniversitar;  

▪ Accesarea de fonduri europene de către Consiliul Județean Cluj, 

pentru reabilitarea, modernizarea și chiar construcția de școli 

speciale 

▪ Slaba implicare 

părinților în cunoașterea 

și rezolvarea 

problemelor școlii;  

▪ Situația socio-

economică precară a 

familiilor din care 

provin unii copii/ elevi, 

poate determina 

întreruperea școlarizării 

sau chiar abandonul 

școlar;  

 

2.5.8. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2022–2023 

 

▪ Promovarea educației incluzive în învățământul de masă și dezvoltarea serviciilor de sprijin, 

asistență psihopedagogică și intervenție logopedică;  

▪ Optimizarea ofertei educaționale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor cu CES; 

▪ Implicarea unităților de învățământ special și special integrat în proiecte cu finanțare 

europeană, atât pentru perfecționarea cadrelor didactice, cât și pentru pregătirea profesională 

a elevilor cu cerințe educaționale speciale; 

▪ Furnizarea către beneficiari a unor servicii educaționale de calitate, corelarea actului 

terapeutic-educațional cu nevoile de dezvoltare personală și profesională ale elevilor;  

▪ Identificarea unor modalități eficiențe de funcționare a echipei multidisciplinare formată din 

profesorul itinerant/ de sprijin, profesorul consilier școlar, profesorul logoped și cadre 

didactice de diferite specialități;  

▪ Continuarea programelor existente și inițierea altora pentru prevenirea și combaterea 

absenteismului/abandonului școlar, prevenirea și combaterea fenomenului de bullying, a 

consumului de substanțe interzise, orientare școlară și profesională, pregătirea pentru 

examenele naționale 

▪ Implementarea unor proiecte de parteneriat școală-familie în cadrul căruia să se propună 

derularea unor activități de consiliere cu părinții elevilor și o mai bună colaborare cu școala; 
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▪ Identificarea unor programe/cursuri de formare care să răspundă nevoilor reale ale cadrelor 

didactice din unitățile de învățământ special și CJRAE Ilfov, în vederea creșterii calității 

actului didactic/ terapeutic-compensator; 

▪ Promovarea voluntariatului în rândul elevilor și a cadrelor didactice;  

▪ Colaborarea cu Departamentul de Psihopedagogie specială din cadrul Facultății de 

Psihologie și Științe ale Educației în vederea utilizării unor instrumente noi de evaluare 

psihologică;  

▪ Îmbunătățirea imaginii unităților de învățământ special și special integrat prin promovarea 

exemplelor de bune practici în domeniul educației incluzive;  

▪ Încheierea unor noi parteneriate și continuarea celor existente cu diverse instituții, asociații, 

fundații și organizații pentru activități formare profesională și integrare profesională a 

absolvenților proveniți din învățământul special. 
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2.6. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 
2.6.1. Context – activitatea educativă școlară și extrașcolară 

În anul școlar 2021 – 2022 activitatea educativă școlară și extrașcolară s-a derulat în conformitate cu: 

▪ Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ OME nr. 3243/2021 din 5 februarie 2021 privind structura anului școlar 2021 – 2022.â; 

▪ ROFUIP – aprobat prin OMEC nr. 5447/31.08.2020, cu modificările și completările 

ulterioare (OME nr. 5550 din 05 noiembrie 2021); 

▪ OMEC nr. 5545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea 

activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal; 

▪ Planul național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a 

personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de 

învățământ preuniversitar; 

▪  ORDIN 4624_2015_care modifică anexa 1 a Regulamentului unităților care oferă activități 

extrașcolare; 

▪ Ordin MS nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru 

ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor; 

▪ Ordin comun MEC/MS nr. 5298/1668/2011, cu modificări și completări,   pentru aprobarea 

Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de 

învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite 

și pentru promovarea unui stil de viață sănătos; 

▪ ORDIN 3060/ 2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, 

expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările 

și completările ulterioare (OMECS Nr. 3637/ 12.04.2016); 

▪ OMEC nr. 5132/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte. 

 

2.6.2. Activitatea educativă la nivelul unităților de învățământ din județul Ilfov 

 

La  nivelul unităților de învățământ din județul Ilfov, activitatea educativă a  fost organizată 

respectând următoarele documente: 

▪ Planurile - cadru pentru învățământul primar (aprobate prin OMEN Nr. 3371 din 12 martie 2013); 

▪ Planurile - cadru pentru învățământul gimnazial aprobate prin OMENCS nr. 3590/5.04.2016, 

cu modificările și completările ulterioare (OMEN 4221/2018); 

▪ Planurile - cadru pentru învățământul liceal aprobate prin OMEN nr. 3410, 3411, 3412, 

3414/16.03. 2009; 

▪ Planurile-cadru pentru învățământul profesional au fost aprobate prin OMEN nr. 3152 și 

3218/ 24.02. 2014-pentru învățământul profesional de 3 ani și profesional special; 

▪ Programele școlare pentru învățământul primar/ disciplina-Dezvoltare personală – (cls. 

Pregătitoare, a I- a, a II-A) – aprobată prin OMEN nr. 3418/19.03.2013; 

▪ Programele școlare pentru învățământul gimnazial / disciplina Consiliere și dezvoltare 

personală cls. V-VIII (aprobate prin OMEN nr. 3393/28.02.2017); 

▪ Programele școlare pentru învățământul  liceal/ disciplina Consiliere și orientare  (cls IX-

XII) –aprobată prin OM nr.  5287 / 09.10.2006; 
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▪ Programa școlară pentru disciplina Consiliere și orientare  vocațională –filiera 

tehnologică/clasele a XI-a și a XII-a, ruta directă de calificare , clasele a XII-a și a XIII-a, ruta 

progresivă de Calificare, aprobată prin OMEC nr. 3488 / 23.03.2006;      

▪ Programele școlare pentru învățământul profesional/ disciplina Consiliere și orientare – 

Curriculum diferențiat pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani (cls a IX-a, a X-a, a 

XI-a ) a fost aprobată prin OMEN nr. 4437/29.08.2014.. 29ițile specifice funcții; 

▪ rOMEC nr. 5132/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte. 

 

Au fost respectate Reperele metodologice în Consiliere și orientare pentru tranziția de succes de la 

clasa a VIII-a la clasa a IX-a. 

 

Acestea au recomandat modalități prin care profesorii puteau realiza, în anul școlar 2021 - 2022, 

reducerea decalajelor între ceea ce trebuia să fie predat conform planificării calendaristice, ceea ce s-

a predat efectiv și ceea ce elevii au reușit, de fapt, să învețe. 

 

Reperele metodologice, valorifică contribuțiile anterioare, bunele practici și cercetările relevante din 

domeniul consilierii școlare, oferind suportul  pentru o tranziție de succes. Sugestiile, resursele și 

instrumentele oferite au fost punctul de plecare pentru modul în care s-a  organizat învățarea-

predarea-evaluarea în anul școlar 2021-2022  la Consiliere și orientare (liceu).  

 

2.6.3. Proiecte educative incluse în CAEN/ CAER/ CAEJ în anul școlar 2021 – 2022 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE JUDEȚENE 

 ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului Domeniul Organizator Perioada 

de 

desfășurare 

Loc de 

desfășurare 

1. Concurs de arte vizuale 

“Culorile toamnei” 

Cultural - artistic Palatul Copiilor și 

Elevilor Ilfov 

11.04-

30.06.2022 

Palatul Copiilor 

și Elevilor Ilfov 

2. Concurs de educație 

ecologică și protecția 

mediului “ IA SI green bag 

creează și responsabilizează 

pentru eco-ul naturii” 

Ecologie Palatul Copiilor și 

Elevilor Ilfov 

11.04- 

25.05.2022 

Palatul Copiilor 

și Elevilor Ilfov 

3. Festivalul – concurs de 

gimnastică și dans 

„Prietenia” 

Cultural artistic- 

dans 

Palatul Copiilor și 

Elevilor Ilfov 

11.04- 

08.5.2022 

Casa de Cultură 

“Mihai 

Eminescu” 

Buftea 

4. Expoziția de artă plastică 

pentru copii „Curcubeu” 

Cultural- artistic 

Arte vizuale 

Palatul Copiilor și 

Elevilor Ilfov 

11.04.- 

30.04.2022 

Palatul Copiilor 

și Elevilor Ilfov 

5. MeThinks English 

Competition 

Limbă și 

literatură 

Liceul Teoretic “Traian 

Lalescu” Brănești 

Centrul Județean de 

Excelență Ilfov 

11.04.- 

30.06.2022 

Liceul Teoretic” 

Traian Lalescu”  

Brănești 

6 Proiectul ”Copilăria în 

cuvinte și culori” 

Cultural- artistic 

Arte vizuale 

Școala Gimnazială” 

Anton Pann”, Voluntari 

Aprilie- iulie 

2022 

Școala 

Gimnazială” 

Anton Pann”, 

Voluntari 

7. Festival - concurs de dans 

pentru copii ” EURO 

DANCE “ 

Cultural- artistic 

dans 

Liceul Teoretic “Traian 

Lalescu” Brănești 

11.04-

31.12.2022 

Liceul Teoretic” 

Traian Lalescu”  

Brănești 
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8. Proiect interdisciplinar “Star 

Kids” 

Științific Școala Gimnazială 

“Ioan Bădescu”   

Popești- Leordeni 

11.04.-

31.12.2022 

Școala 

Gimnazială “Ioan 

Bădescu”   

Popești- Leordeni 

Sediul Editurii 

Star Kids 

9. Festivalul de recitare, Teatru 

și desen ”William 

Shakespeare” 

Cultural- artistic 

teatru si desen 

Liceul Teoretic “Traian 

Lalescu” Brănești 

Centrul Județean de 

Excelență Ilfov 

11.04.-

30.06.2022 

Liceul Teoretic 

“Traian Lalescu” 

Brănești 

Centrul Județean 

de Excelență 

Ilfov 

CCD Ilfov 

10. Proiectul “Sportul, izvor de 

sănătate” 

Sportiv, cultural- 

artistic 

Liceul cu program 

sportiv “Helmut 

Duckadam” Clinceni 

11.04.- 

30.09.2022 

Liceul cu 

program sportiv 

“Helmut 

Duckadam” 

Clinceni 

11. Proiectul ” Școala pentru 

sănătate” 

Științe Școala Gimnazială nr.1 

Ciorogârla 

11.04.- 

31.08.2022 

Școala 

Gimnazială nr.1 

Ciorogârla 

12. Proiect “Mândru că sunt 

român” 

Cultural- artistic Școala Gimnazială nr.1 

Ciorogârla 

11.04- 

31.08.2022 

Școala 

Gimnazială nr.1 

Ciorogârla 

13. Simpozion concurs 

“Argument și valoare” 

Științific Liceul Tehnologic 

“Pamfil Șeicaru” 

11.04.- 

10.07.2022 

Liceul 

Tehnologic 

“Pamfil Șeicaru”, 

Ciorogârla 

14. Festival  “ Comori regăsite” Cultural- artistic Școala Gimnazială nr 1 

Buftea 

11.04.- 

30.09.2022 

Școala 

Gimnazială nr 1 

Buftea 

15. Concurs  “Colinde, colinde” Cultural-artistic Școala Gimnazială nr.2 

Fundeni Dobroești 

15.10.- 

30.12.2022 

Școala 

Gimnazială nr.2 

Fundeni -

Dobroești 

16. Concurs-festival  “Euterpe” Cultural-artistic 

muzical 

 

Școala Gimnazială nr 1 

Brănești 

11.04.-

31.05.2022 

Căminul Cultural 

Brănești 

17. Festival- concurs de muzică 

pentru copii “EURO 

MUSIC” 

Cultural- artistic 

muzică 

Liceul Teoretic „Traian 

Lalescu”, Brănești 

11.04.- 

30.06.2022 

Casa de Cultură a 

Studenților 

București 

18. Proiect interdisciplinar 

“Discovery” 

Științific Școala Gimnazială” 

Alexandru Odobescu 

“Chiajna 

11.04.- 

31.12.2022 

Unitățile școlare 

partenere 

19. Proiect “Lectura, muzica 

gândurilor scrise” 

Cultural- artistic 

 

Liceul cu program 

sportiv “Helmut 

Duckadam” Clinceni 

11.04.- 

30.09.2022 

Liceul cu 

program sportiv 

“Helmut 

Duckadam” 

Clinceni 

Școli partenere 

20. Simpozion multidisciplinar 

“Educație și dezvoltare 

durabilă pentru un 

învățământ de calitate în 

context european” 

Multidisciplinar Liceul Teoretic “Traian 

Lalescu” Brănești 

Centrul Județean de 

Excelență Ilfov 

11.04.- 

30.06.2022 

Liceul Teoretic 

“Traian Lalescu” 

Brănești 

Centrul Județean 

de Excelență 

Ilfov 
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21. Concurs  “Eroul meu” Grafică mică Liceul Tehnologic 

“Barbu A. Știrbei” 

Buftea 

01-

30.05.2022 

Liceul 

Tehnologic 

“Barbu A. 

Știrbei” Buftea 

22. Proiect creativ –literar  

“ReCreația” 

Cultural- artistic 

Literatură 

Grădinița cu program 

normal nr.2, Popești-

Leordeni 

01.06.-

31.12.2022 

Grădinița cu 

program normal 

nr.2, Popești-

Leordeni 

23. Proiect S.N.A.C.  “Târg de 

mărțișoare cu donații” 

Educație pentru 

dezvoltare 

comunitară 

Centrul pentru 

Educație Incluzivă, 

Periș 

11.04.- 

31.05.2022 

C.S.E.I. Periș 

24. Proiect educational de 

științe„ Happy Edu” 

Științific CJRAE Ilfov 01.03- 

16.05.2022 

Brănești, Ilfov 

25. Concursul național „ 

Sanitarii pricepuți - etapa 

județeană 

Științific Societatea Națională de 

Cruce Roșie din 

România, filiala Ilfov 

Aprilie- mai 

2022 

 

26. Concursul național „ 

Prietenii Pompierilor” – 

etapa județeană 

 ISU București - Ilfov 02.05- 

15.05.2022 

ISU București - 

Ilfov 

27. Concursul național „ Cu 

viața mea îmi apăr viața” – 

etapa județeană 

 ISU București - Ilfov Mai 2022 ISU București - 

Ilfov 

 

2.6.4. Activități extrașcolare și în parteneriat 

 

În parteneriat cu  diverse instituții, organizații guvernamentale și neguvernamentale, la nivelul 

unităților de învățământ din județul Ilfov s-au derulat numeroase proiecte/ activități precum: 

▪ Proiectul „Academia Română în dialog cu tinerii”, care vizează susținerea elevilor 

talentați, cu potențial cognitiv deosebit-în parteneriat cu Academia Română. 

▪ Programul educațional FIRST LEGO League, program educațional dedicat copiilor și 

tinerilor (4-16 ani), ce are ca scop introducerea acestora în lumea fascinantă a științei și 

tehnologiei, prin intermediul unei abordări sportive- în parteneriat cu Asociația pentru educație 

STEM creativă. 

▪ Programul educațional ”Neuroștiința la clasă”, care vizează o mai mare deschidere a 

cadrelor didactice și a elevilor, către cunoașterea de sine -în parteneriat cu Mind Architect și  

Fundația OTP Bank. 

▪ Concursul de modelare și printare 3D, având ca grup țintă elevii claselor VII- VIII . 

Competiția face parte din proiectele educaționale inițiate și organizate de către ASOCIAȚIA 

”MĂGURELE SCIENCE PARK” împreună cu partenerii săi, RoboHub și FormWerk.   

▪ Campania de educare a elevilor din clasele I-VIII din unitățile de învățământ din județul 

Ilfov, pentru reducerea consumului de energie electrică / pentru conștientizarea necesității 

extinderii spațiilor verzi, conform Planului de Menținere a Calității Aerului pentru județul Ilfov, 

2019-2023, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov. 

▪ Programul ”Educația la Înălțime”, în cadrul căruia elevii din  învățământul primar și 

gimnazial au beneficiat de lecții transmise live, cu drona. 

▪ În cadrul parteneriatului cu Junior Achievement România, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov 

a asigurat sprijinirea promovării programelor, proiectelor și competițiilor educaționale internaționale 

și naționale, pe care Junior Achievement România le implementează, conform protocolului cu 

Ministerul Educației Naționale nr. 10184/2003, în instituții de învățământ din județul Ilfov. Kiturile 

educaționale JA (manuale, ghiduri pentru profesori și voluntari, fișe pentru activități) au acordul 
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MEN în vederea utilizării la clasă, conform Notei nr. 3637/11.10.2017 și anexei acesteia 

(Programul Solve for Tomorrow pentru liceenii cu vârste cuprinse între 16 – 18 ani). 

▪ În cadrul parteneriatului cu Crucea Roșie Română, filiala Ilfov în 29 de unități de învățământ din 

județul Ilfov s-a derulat „Programul Școlar Colgate” de educație pentru sănătate în domeniul igienei orale. 

▪ În cadrul proiectului european Ora de Net, care vizează creșterea nivelului de folosire utilă, 

sigură și creativă a Internetului de către copii, proiect susținut de Ministerul Educației și Cercetării 

prin Protocolul de colaborare interinstituțională nr.9780/03.08.2017 și derulat de organizația 

Salvați Copiii România, începând cu anul 2008, școlile din județul Ilfov au participat activ.   

▪ Asociația eLIBERARE  împreună cu școli din județul Ilfov au realizat activități  comune de 

prevenire a traficului de persoane.  

▪ În cadrul parteneriatului cu Compania Procter &Gamble, ISJ a facilitat participarea elevelor 

din clasa a V-a din unitățile de învățământ din județul Ilfov, la  Proiectul educational “Despre 

pubertate”, proiect derulat în perioada octombrie 2021-iunie 2022. 

▪ Programul de schimb de experiență FLEX, care se dresează elevilor de liceu. 

▪ Programul de burse oferite de Asociația ”Școala de Valori”, pentru elevii din clasele IX-XII .  

▪ „ Ziua Educației pentru climă”. 

▪ „Europa ta, părerea ta”, eveniment organizat de  Comitetul  Economic și  Social ( CESE). 
 

2.6.5. Consiliul elevilor 
 

Odată cu începerea anului școlar 2021 – 2022, au avut loc alegerile pentru funcția de elev 

reprezentant în cadrul  consiliilor de administrație din unitățile de învățământ liceal,  ținând cont de 

OMENCȘ nr. 5231/14.09.2015, prin care a fost aprobată Procedura privind alegerea 

reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din 

România. Consiliul județean al elevilor ales conform cadrului legislativ în vigoare a avut întâlniri 

periodice și a fost prezent prin reprezentant la toate activitățile ISJ Ilfov care au necesitat acest lucru 
 

2.6.6. Programul „Școala altfel”  – an școlar 2021 – 2022 

Nu s-a desfășurat în anul școlar 2021-2022. 
 

2.6.7. Situația participării la concursuri și olimpiade școlare 
 

În anul școlar 2021-2022, olimpiadele și concursurile școlare, s-au desfășurat în format fizic, în 

conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, 

cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentelor specifice pentru olimpiadele școlare 

naționale din anul școlar 2021-2022. 

 

Rezultate la Olimpiade și concursuri școlare - Etapa județeană 

An școlar 2021-2022 
Nr. 

crt. 

Disciplina Titlul 

concursului/olimpiadei 

Nr. elevi 

participanți-

etapa 

județeană 

Rezultate obținute la etapa județeană 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune 

1 Limba și 

literatura 

română  

Olimpiada Națională de 

Limba și literatura română - 

clasele V-VIII 

273 4 5 7 41 

2 Limba și 

literatura 

română 

Olimpiada Națională de 

Limba și literatura română - 

clasele IX-XII 

29 1 1 1 7 
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3 Limba 

franceză 

Olimpiada Națională de 

Limba franceză 

35 2 1 1 1 

4 Limba 

engleză 

Olimpiada Națională de 

Limba engleză 

323 4 4 4 32 

5  Limba 

spaniolă 

Olimpiada Națională de 

Limba spaniolă 

11 3 2 - - 

6  Limba 

germană 

maternă 

Olimpiada Națională de 

Limba germană maternă 

15 6 - - - 

7  Istorie Olimpiada Națională de 

Istorie 

59 3 1 1 2 

8 Istorie Concursul Național 

„Memoria Holocaustului” 

26 2 4 4 1 

9 Geografie Olimpiada Națională de 

Geografie 

64 - - - - 

10 

 

Geografie Concursul Național „Terra” 215 3 3 3 - 

11 Religie Olimpiada de Religie, cultul 

ortodox și Alianța 

Evanghelică din România, 

clasele 

 V - XII 

89 9 8 7 15 

12 Religie Olimpiadei de religie pentru 

Seminarii și Licee teologice 

ortodoxe clasele IX-XII 

15 2 3 - 6 

13 Ed. plastică Olimpiada „Meșteșuguri 

Artistice Tradiționale 

94 20 19 17 27 

14 Religie-

Română 

Olimpiada Cultură și 

spiritualitate românească 

59 - - - - 

15 Limba și 

literatura 

română 

Olimpiada pentru elevii din 

mediul rural „Universul 

cunoașterii prin lectură” 

96 4 5 5 18 

16 Limba și 

literatura 

română 

Olimpiada Națională de 

Limba și literatura română 

pentru școli/secții cu predare 

în limbile minorităților și 

pentru românii din diaspora- 

 clasele V-VIII 

18 4 4 2 2 

17 Limba și 

literatura 

română 

Olimpiada Națională de 

Lectură „Lectura ca abilitate 

de viață” - clasele IX-XII 

30 2 3 2 4 

18  Olimpiada Națională 

Interdisciplinară „Cultură și 

spiritualitate românească” - 

Limba și literatura română și 

religie - secțiunea gimnaziu - 

clasele V-VIII; secțiunea 

liceu - clasele IX-XII 

65 6 4 6 7 

19 Fizică  Olimpiada națională de 

fizică 

31 2 1 1 2 

20 Biologie Olimpiada națională de 

biologie 

11 2 2 2 5 

21 Învățământ 

preșcolar 

Concurs național cu 

participare internațională 

“Happy Edu" 

860 10 11 9 - 

22 Învățământ Proiectul SNAC ,,Mărțișoare 25 1 2 2 3 
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special la Senzoria”, 

23 Limba și 

literatura 

română  

Concursul Național „Tinere 

condeie” 

8 3 2 3 0 

24 Limba și 

literatura 

română  

Concursul Național de 

reviste școlare 

6 2 2 1 Câștigătoarea 

Trofeului 
„Revista școlară 

ilfoveană, 2022” 

este revista  
„2 start”, nr. 8, 

de la Școala 

Gimnazială 
„Ioan Bădescu” 

Popești-

Leordeni 

25 Matematică Concursul Național de 

reviste școlare 

120 7 7 12 29 

26 Matematică Olimpiada Satelor din 

România 

40 6 6 4 10 

27 Matematică Concursul de matematică 

aplicată Adolf Haimovici  

40 2 4 3 4 

28 

 

TIC Olimpiada Națională de TIC 20 2 2 1 4 

29 Informatică Olimpiada Națională de 

informatică 

20 2 2 1 4 

 

Rezultate la Olimpiade și concursuri școlare - Etapa națională 

An școlar 2021-2022 
Nr. 

crt. 

Disciplina Titlul 

concursului/olimpiadei 

Nr. elevi 

participanți-

etapa 

națională 

Rezultate obținute la etapa națională   

 Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune Premii 

speciale 

Mențiuni 

speciale 

1 Limba 

română 

Olimpiada națională de 

limba și literatura română 

- clasele  

V- VIII 

1 - - - - - - 

2 Limba 

română 

Olimpiada națională de 

limba și literatura română 

- clasele  

IX- XII 

4 - - - - Premiu 
special 

pentru 

creativitate 
și 

originalitatea 

discursului 

- 

3 Limba 

franceză 

Olimpiada Națională de 

Limba franceză 

2 - - - - - 2 

4 Limba 

engleză 

Olimpiada Națională de 

Limba engleză 

2 - - - - - - 

5  Limba 

spaniolă 

Olimpiada Națională de 

Limba spaniolă 

2 - - 1 - - - 

6  Limba 

germană 

maternă 

Olimpiada Națională de 

Limba germană maternă 

6 - 1 - - - - 

 

 

 

7 Istorie Olimpiada Națională de 

Istorie 

4 - - - - - - 

8 Geografie Olimpiada Națională de 

Geografie 

5 - - - 1 - 3 

9 Geografie Concursul Național 

„Terra”- Mică Olimpiada 

15 1 2 4 2 7 - 
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de Geografie 

10 Matematică Olimpiada națională de 

matematică-clasele 5 

1 -- - - - 1 - 

11 Matematică Olimpiada națională de 

matematică-clasele 6 

2 - - - - 1 1 

12 Matematică Olimpiada națională de 

matematică-clasele 7,8 

2 - - - - - - 

13 Matematică Olimpiada națională de 

matematică-clasele 9-12 

2 - - - - - - 

14 Matematică Olimpiada națională de 

informatică-clasa a 5 a 

3 - - - - 1 - 

15 Matematică Concursul de matematică 

aplicată Adolf Haimovici 

1 - - - - 1 - 

16 Matematică Olimpiada satelor din 

România-Clasa a V a 

3 - - - - 1 - 

17 Matematică Olimpiada satelor din 

România-Clasa a VI a 

1 - - - 1 - - 

18 Matematică Olimpiada satelor din 

România-Clasa a VII a 

1 - - - 1 - - 

19 Matematică Olimpiada satelor din 

România-Clasa a VIII a 

1 - - - 1 - - 

20 Fizică Olimpiada națională de 

fizică 

2 - - - - - - 

21 Biologie Olimpiada națională de 

biologie- clasele  

IX- XII 

2 - - - - - - 

22 Religie  Olimpiada națională de 

religie gimnaziu 

3 - - - 1 1 - 

23 Religie Olimpiada națională de 

religie pentru licee și 

seminarii teologice 

2 - - - 1 - - 

24 Lingvistică Olimpiada națională de 

lingvistică 

21 - 2 

 

1 

 

-- - - 

25 Limba 

română și 

religie 

Olimpiada Națională 

Interdisciplinară „Cultură 

și spiritualitate 

românească” 

4 -- -- - - 2 - 

26 Limba 

română 

Concursul de lectură și 

interpretare 

transcurriculară „Ionel 

Teodoreanu” 

4 - 1 - - 1 - 
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2.7. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 

 

2.7.1. Obiectivele stabilite de ISJ Ilfov pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare 

 
 

2.7.2. Mișcare elevi 
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2.7.3. Rezultate la învățătură 
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2.7.4. Situația disciplinară a elevilor 
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2.7.5. Situația abandonului școlar 
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2.8. MINORITĂȚI ȘI PROGRAME PRIVIND ACCESUL LA EDUCAȚIE 
 

2.8.1. Legislație specifică: 

▪ Legea Educației Naționale  (Legea nr. 1/2011), cu modificările și completările ulterioare. 

▪ Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calității educației; 

▪ O.M.Ed.C.T. nr. 4889/08.08.2007,  privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calității în 

educație și formare profesională la nivelul rețelei învățământului profesional și tehnic; 

▪ Ordinul MECT nr.1529/ 18.07.2007, a Ordinului MECT nr.1540/ 19.07.2007 și a Metodologiei 

pentru prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor romi în formarea claselor I și a V-a; 

▪ Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5671/ 10.09.2012  pentru 

aprobarea “Metodologiei privind studiul în Limba maternă și al Limbii și literaturii materne, al Limbii și 

literaturii române, studiul Istoriei și tradițiilor minorităților naționale și al Educației muzicale în limba 

maternă” (publicat în Monitorul Oficial al României (Partea I, anul 180 (XXIV) Nr. 657/ luni, 17 

septembrie 2012, p. 3-6); 

▪ Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rromilor 

pentru perioada 2022-2027 (hotărârea nr. 560 din 28.04.2022); 

▪ Ordinul nr. 1540/19.07.2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor rromi și aprobarea 

Metodologiei pentru prevenirea și eliminarea segregării şcolare a copiilor rromi (ANEXA 1); 

▪ ANEXA 2 la O.M.E.C.T. nr. 1540/19.07.2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor 

rromi și aprobarea metodologiei pentru prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor rromi 

(Glosar legislativ); 

▪ ANEXA 3 a O.M.E.C.T. nr. 1540/19.07.2007 care cuprinde lista de verificare - indicatori de 

incluziune școlară; 

▪ Ghidul 1 de introducere a educației incluzive; 

▪ Notificare nr. 28 463/3 martie 2010 privind prevenirea și eliminarea segregării preșcolarilor și 

elevilor rromi în sistemul școlar, unele măsuri de menținere a studiului în limbile minorităților/ a 

studierii orelor de limbi materne în sistemul educațional din România; 

▪ OMECT 1539/19.07.2007 privind normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar 

(anexa 1 la ordin - Metodologia de identificare a unităților de învățământ preuniversitar în care se 

impune furnizarea serviciilor de mediere școlară); 

▪ OMECT Nr. 1529/18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversității în curriculumul național;  

▪ OMECTS nr. 5671/10.09.2012 privind studiul în limba maternă și al limbii și literaturii materne, 

al limbii și literaturii române, studiul istoriei și tradițiilor minorităților naționale și al educației muzicale 

în limba maternă; 

▪ Metodologia privind studiul în limba maternă și al limbii și literaturii materne, al limbii și 

literaturii române, studiul istoriei și tradițiilor minorităților naționale și a educației muzicale în limba 

maternă – anexa la OMECTS nr. 5671/10.09.2012; 

▪ Anexa 3 la OMEN nr.3371/12.03.2016 – Planul cadru de învățământ pentru învățământul primar 

pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română; 

▪ Anexa 3 la OMENCS nr. 3590/05.04.2016 - Planul cadru de învățământ pentru învățământul 

gimnazial cu predare în limbile minorităților naționale și pentru învățământul gimnazial pentru școlile 

sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română; 

▪ OMEN 3371/2013 prin care a fost aprobată Metodologia privind aplicarea planurilor-cadru de 

învățământ pentru învățământul primar, anexa 3, referitoare la Planul cadru pentru studiul limbii rromani; 

file:///H:/Planuri%20manageriale%202018-2019/Cristina/Downloads/Buletin%20informativ-%2046%20-%2011%20sept.%202013.doc
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▪ Metodologia privind organizarea Programului „A doua șansă” - Anexele 1, 2, 3 și 4 la OMECTS 

nr. 5248/31.08.2011, modificată și completată de OMEN nr.4093/19.06.2017; 

▪ ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea Programului „A doua șansă” — 

învățământ primar și a Metodologiei privind organizarea Programului „A doua șansă” — învățământ 

secundar, act publicat în MONITORUL OFICIAL Nr. 127/8.II.2022. 

▪ OMEN nr. 4093 din 19 iunie 2017 pentru modificarea și completarea OMECTS nr.5248/2011, 

privind aplicarea Programului "A doua șansă" 

▪ Hotărârea Nr.1062 din 30.10.2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor 

pentru elevii care frecventează învățământul profesional ACT EMIS DE: Guvernul României act 

publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 09 noiembrie 2012 

▪ OMECTS Nr. 5.349/07.09.2011 modificat prin OMEN Nr. 4802/31.08.2017, Programul „ 

Școală după școală” 

▪ ORDIN nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

▪ OME nr. 5823 din 17.12.2021 Criterii generale acordare burse elevi 

▪ Procedura ISJ Ilfov nr. 19445/15.12.2022 pentru Acordarea de burse sociale 

▪ O R D I N pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 

4839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul 

Programului național de protecție socială "Bani de liceu" 

▪ Hotărâre de Guvern 712/2018 pentru Programul social național "Bani de liceu" 

▪ Nota de Fundamentare - HG nr.712/05.09.2018 

▪ Procedura ISJ Ilfov nr. 18585/25.11.2021 pentru Programul social național "Bani de liceu" 

▪ Ordin ministru 3.336_2020 modificare componență Comisie Națională acordare bursă „Bani de liceu” 
▪ OMEN nr. 3125_04.02.2019 de modificare Calendar Bani de liceu 
▪ Ordin Comisia Națională "Bani de liceu" 2018 
▪ HG 712/2018 modificare art. 2 HG 1488/2004 criterii acordare „Bani de liceu” 
▪ Ordin 5.038/05.09.2018 desemnare Comisie națională aplicare HG nr.1488/2004 
▪ OM 4948/22.09.2017 desemnare Comisie aplicare HG nr.1488/2004 
▪ ORDIN nr 3370 privind comisia Bani de liceu_2017 
▪ HG 1488_2004_cu modif și compl ulterioare 
▪ OM 4839 _2004_cu modif și compl ulterioare 
▪ OMENCS 3351_2016 
▪ Hotărârea Nr.1062 din 30.10.2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor 

pentru elevii care frecventează învățământul profesional ACT EMIS DE: Guvernul României ACT 

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 09 noiembrie 2012 

▪ HG 1062_2012_Bursa_profesională 

▪ Procedura ISJ Ilfov nr. 12888/03.09.2019 pentru Bursa profesională pentru elevii care au 

frecventat învățământ profesional; 

▪ ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru 

sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de 

tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe 

nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora 

▪ OUG nr. 72 din 2021 (modificare si completare OUG nr. 133 din 2020) 

▪ Procedura ME de Recepție / Distribuție suporturilor electronice (card-uri) pentru Tichete Sociale 

pentru Sprijin Educațional (OUG 133 / 2020) 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%204093_%20din%2019%20iunie%202017.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/3336.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Ordin%20de%20modificare%20Calendar%20Bani%20de%20liceu_0.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Ordin%20Comisie%20nationala%20Bani%20de%20liceu_0.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG%20712%20din%202018_0.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Ordin%20Comisie%20nationala%20Bani%20de%20liceu.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Bani%20de%20liceu/ORDIN%20comisie%202017_Bani%20de%20%20liceu.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Bani%20de%20liceu/ORDIN%20nr%203370%20privind%20comisia_Bani%20de%20liceu_2017.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Proiecte%20nationale/HG%201488_2004_cu%20modif%20si%20compl%20ulterioare.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Proiecte%20nationale/OM%204839%20_2004_cu%20modif%20si%20compl%20ulterioare.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Proiecte%20nationale/OMENCS%203351_2016.pdf
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2.8.2. Priorități, direcții și acțiuni prevăzute în planul managerial (minorități și problemele 

educaționale ale romilor, programe privind accesul la educație) 

 
Direcții Acțiuni specifice 

▪ Asigurarea accesului la educația 

de bază pentru toți copiii, tinerii și 

adulții, prin programe actualizate și 

adaptate grupurilor țintă (preșcolari, 

elevi din învățământul primar, 

analfabeți, adulți cu studii 

incomplete sau cu o formare 

inadecvată, persoane expuse la șomaj 

sau excludere socială, copiii străzii 

etc.) printr-o politică coerentă și prin 

mijloace adecvate; 

▪ Refacerea echității în educație și 

formarea competențelor de bază 

pentru toți (copii, tineri, adulți), 

astfel încât să favorizeze pregătirea 

profesională ulterioară și participarea 

la viața activa. 

▪ Dezvoltarea unor programe care să vizeze detectarea timpurie a 

elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii; prevenirea și combaterea 

părăsirii timpurii a școlii; combaterea și prevenirea abandonului 

școlar;  

▪ Asigurarea accesului la educație a copiilor proveniți din familii 

dezavantajate social prin programe alternative de tip Școală după 

școală pentru a mări durata zilnică a contactului copilului la un mediu 

sănătos și activ; 

▪ Continuarea programului A doua șansă  pentru a permite ocuparea 

unui loc de muncă în scopul reducerii marginalizării persoanelor care 

s-au confruntat cu problema unui abandon școlar anterior; 

▪ Promovarea de politici și programe social educaționale adecvate 

grupurilor vulnerabile; 

▪ Asigurarea accesului fiecărui copil provenit din rândul grupurilor 

dezavantajate la educația de bază și stimularea performanței școlare a 

acestora; 

▪ dezvoltarea rețelei de mediatori școlari prin care se asigură 

încurajarea participării populației rome la învățământul obligatoriu. 

▪ Cuprinderea copiilor în 

învățământul preșcolar 

▪ Îmbunătățirea condițiilor din învățământul preșcolar; 

▪ Direcționarea acțiunilor mediatorilor școlari în sensul cuprinderii 

tuturor copiilor în formele de învățământ corespunzătoare vârstei; 

▪ Atragerea către învățământul preșcolar a copiilor proveniți din 

familii dezavantajate social, categorie destul de slab reprezentată, 

pentru un antecedent educațional necesar începerii școlarității, 

perioada preșcolară fiind esențială în dezvoltarea deprinderilor de 

igiena personală și coordonare a atenției. 

▪ Asigurarea școlilor din mediul 

rural și a celor în care învață elevi de 

etnie romă cu cadre didactice 

calificate  

 

▪ Perfecționarea și evaluarea periodică a personalului didactic de 

predare și de conducere prin acțiuni organizate cât mai aproape de 

școală ; 

▪ Prin parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul 

Județean și autoritățile administrației publice se vor întreprinde și 

asigura măsuri și facilități adecvate pentru fidelizarea cadrelor 

didactice calificate în comunele și satele unde funcționează . 

▪ Dotarea școlilor cu mijloace 

moderne de învățământ, cu rețele de 

informare și comunicare, dotarea 

corespunzătoare a bibliotecilor 

școlare. 

 

▪ Amenajarea bibliotecilor școlare, alocarea sumelor necesare 

măririi fondului de carte școlară; 

▪ dotarea bibliotecilor cu mobilier adecvat și introducerea evidenței 

pe calculator; 

▪ Fuzionarea, în cadrul unor protocoale cu comunitatea locală, a 

bibliotecilor școlare cu cele comunale, acolo unde există condiții; 

▪ Dotarea cu calculatoare a unităților școlare și asimilarea 

limbajului informatic de către elevi, văzut ca o nouă "alfabetizare" 

prin programul ME, atragerea de resurse extrabugetare; 

▪ Formarea tinerilor în spiritul 

educației permanente, prin 

diversificarea și extinderea ofertei de 

educație printr-un parteneriat 

▪ Ameliorarea curriculumului la decizia școlii din perspectivă 

multiculturală prin care școlile cu o pondere mare a elevilor din 

cadrul etniei rome să poată oferi alternativă curriculumului adresat 

celorlalți elevi; 
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susținut cu principalii actori ai 

proceselor educaționale (instituții 

publice, societatea civilă, parteneri 

sociali, centre de resurse și inovare) 

 

▪ Analiza permanentă de nevoi educaționale ale elevilor și a 

intereselor părinților acestora; 

▪ Furnizarea serviciilor de consiliere și orientare școlară și 

profesională; 

▪ Adecvarea investițiilor la nevoile și interesele identificate, în 

condițiile asigurării șanselor egale privind accesul în sistemul de 

învățământ și calitatea actului educațional; 

▪ Evaluarea continuă privind cererea de pregătire profesională în 

raport cu dezvoltarea pieței muncii și cu tendințele de dezvoltare 

economică și socială, la nivel local și județean; 

▪ Dezvoltarea parteneriatelor între Inspectoratul Școlar, Comitetul 

Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, autoritățile publice 

locale și partenerii sociali, prin Consorțiile Regionale, care au rol 

consultativ în dezvoltarea învățământului profesional și  tehnic. 

 

2.8.3. Proiecte/ programe educaționale/activități  

 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

Denumire 

Proiecte/programe educaționale/activități 

1. Scoala Gimnaziala Nr. 1, Pantelimon 

Proiecte: “Viitorul sunt E.U”; ,,Împreună pentru o școală 

incluzivă” (Parteneriat cu Agentia de Dezvoltare Comunitară 

Impreuna) ; ”Integrare sustenabilă prin sport – UNEFS” 

2. Scoala Gimnaziala Nr. 1, Cernica Proiectul ,, Ziua internatională a romilor”;  

3. Școala Gimnazială Nr. 1, 1 Decembrie  
Proiectul POCU ,,Șanse pentru viitor  prin măsuri integrate 

(150 elevi participanți) 

4. Grădinița Nr. 1 Măgurele Proiectul ,,Grădiniță fără bariere” 

5. 
Liceul Teoretic ,, Alexandru Rosetti” 

,Vidra 

Proiectele ,,Învățământul-poartă spre evoluți” și ”Violența-

ultimul refugiu al incompetenței”;  

6. 

 
Școala Gimnazială Nr. 3, Buftea  

Proiectul “Din nou la școală” (parteneriate cu Parohia 

Flămânzeni și Asociața Bufkids Hercules);   

7. 
Liceul Tehnologic ,,Pamfil Șeicaru” 

Ciorogârla 

Proiectul ,,Intervenție civică prin teatru” - ateliere 

antibullying;  

8. Scoala Gimnazială Nr. 2, Cernica Proiectul ,,Nouă ne pasă”;   

9. 
Scoala Gimnazială ,,Prof. Ion Vișoiu”, 

Chitila 

Proiectul ,, Best practices for reducing the bullying and 

school dropout rates 2020-1-RO01-KA229-080392” ( 

parteneriat cu 5 școli la nivel european din  Bulgaria,  Turcia, 

Portugalia, Macedonia și Italia) 

10. Școala Gimnazială Nr.2, Crețești Proiectul ,,Lăsați-mă să învăț”;   

11. 
Școala Gimnazială Nr. 2, Cățelu - 

Glina 
Proiectul ,,Fețe diferite, inimi la fel”; 

12. Școala Gimnazială Nr. 1, Glina  Proiectul „Împreună în diversitate”;   

13. Școala Gimnazială Nr. 1, Ștefănești  Proiectul ,,Intoleranța nu va fi tolerată ”  

14. 
Școala Gimnazială Nr. 1 Ciorogârla Proiectul ,,Intervenție civică prin teatru” - ateliere 

antibullying;  

15. 

Școala Gimnazială Nr. 1, Tunari și 

Scoala Gimnazială Nr. 2, Crețești, 

Școala Gimnazială Nr. 3 Buftea,  

Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” 

Brănești 

Proiectul  ,,Împreună pentru o școală incluzivă” (Parteneriat 

cu Agentia de Dezvoltare Comunitară Impreuna);  
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A. Introducerea claselor cu frecvență redusă în învățământul preuniversitar obligatoriu 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate Clasa Filiera Profil Nr. Clase Nr. Elevi 

1 Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești Clasa a XII-a Teoretică Umanist 1 39 

Total       1 39 

2 Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești Clasa a IX-a Teoretică Umanist 1 28 

3 Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești Clasa a X-a Teoretică Umanist 1 40 

4 Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești Clasa a XI-a Teoretică Umanist 1 39 

5 Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești Clasa a XII-a Teoretică Umanist 1 43 

6 Liceul Teoretic "Traian Lalescu“ Brănești Clasa a XIII-a Teoretică Umanist 1 38 

Total       5 188 

8 Liceul Penitenciar Jilava Clasa a IX-a Teoretică Umanist 1 28 

9 Liceul Penitenciar Jilava Clasa a X-a Teoretică Umanist 1 5 

10 Liceul Penitenciar Jilava Clasa a XI-a Teoretică Umanist 1 8 

11 Liceul Penitenciar Jilava Clasa a XII-a Teoretică Umanist 1 3 

12 Liceul Penitenciar Jilava Clasa a XIII-a Teoretică Umanist 1 4 

Total       5 48 

13 
Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Voluntari 
Clasa a IX-a Teoretică Umanist 1 28 

Total       1 28 

Total       12 303 

1 Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești Clasa A IX-A Teoretică Real 1 28 

2 Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești Clasa A X-A Teoretică Real 1 39 

3 Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești Clasa A XI-A Teoretică Real 1 37 

4 Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești 
Clasa A XIII-
A 

Teoretică Real 1 28 

5 Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești 
Clasa A XIII-

A 
Teoretică Real 1 23 

 Total       5 155 

6 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" 

Brănești Clasa A IX-A 
Teoretică Real 1 28 

7 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" 

Brănești Clasa A X-A 
Teoretică Real 1 36 

8 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" 

Brănești Clasa A XI-A 
Teoretică Real 2 41 

9 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" 

Brănești 
Clasa A XII-

A 
Teoretică Real 1 38 

10 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" 

Brănești 
Clasa A XIII-

A 
Teoretică Real 1 36 

 Total       6 179 

11 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" 

Ciorogârla Clasa A IX-A 
Teoretică Real 1 28 

12 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" 

Ciorogârla Clasa A X-A 
Teoretică Real 1 37 
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13 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" 

Ciorogârla Clasa A XI-A 
Teoretică Real 2 75 

14 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" 

Ciorogârla 
Clasa A XII-
A 

Teoretică Real 1 39 

15 

Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" 

Ciorogârla 
Clasa A XIII-
A 

Teoretică Real 2 78 

 Total       7 257 

18 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 

Dragomirești Vale Clasa A IX-A 
Teoretică Real 2 56 

19 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 

Dragomirești Vale Clasa A X-A 
Teoretică Real 2 68 

20 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 

Dragomirești Vale Clasa A XI-A 
Teoretică Real 2 72 

21 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 

Dragomirești Vale 
Clasa A XII-

A 
Teoretică Real 2 62 

22 

Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 

Dragomirești Vale 
Clasa A XIII-

A 
Teoretică Real 2 73 

 Total       10 331 

23 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov Clasa A IX-A 
Teoretică Real 1 28 

24 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov Clasa A X-A 
Teoretică Real 1 28 

25 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov Clasa A XI-A 
Teoretică Real 1 33 

26 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov 
Clasa A XII-
A 

Teoretică Real 1 43 

27 

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 

Snagov 
Clasa A XIII-

A 
Teoretică Real 1 43 

 Total       5 175 

28 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Voluntari Clasa A X-A 
Teoretică Real 1 29 

29 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Voluntari Clasa A XI-A 
Teoretică Real 1 31 

30 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Voluntari 
Clasa A XII-

A 
Teoretică Real 2 59 

31 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Voluntari 
Clasa A XIII-
A 

Teoretică Real 1 29 

 Total       5 148 

  Total       38 1245 

B. Școlarizarea persoanelor private de libertate: Penitenciarul Jilava, județul Ilfov 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ Total nr. beneficiari: 

 

1. Liceul Teoretic Alexandru Rosetti, Vidra, 

jud. Ilfov 

28 elevi -A doua șansă- învățământ primar 

27 elevi înv. gimnazial - Frecvență redusă 

34 elevi înv. liceal- Frecvență redusă 

 TOTAL 89 elevi 
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PROGRAMUL  „BANI DE LICEU” 

În județul Ilfov sunt înregistrați 102 beneficiari conform Notei de aprobare ME Nr. 426/27.10.2021 

la Situație finală beneficiari „Bani de liceu” 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

Total  elevi 

beneficiari 

1.  Colegiul Silvic “Theodor Pietraru“ Brănești 2 

2.  Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești 8 

3.  Liceul Teoretic "Traian Lalescu“Brănești 1 

4.  Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfânta Filofteia" Brănești 22 

5.  Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea 10 

6.  Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea 9 

7.  Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele 4 

8.  Liceul Teoretic Nr. 1, Periș 2 

9.  Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu - Chiajna 1 

10.  Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov 22 

11.  Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti" Vidra 7 

12.  Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari 3 

13.  Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla 11 

 TOTAL 102 

 

C. Bursa profesională pentru elevii care au frecventat învățământ profesional 

Nr. crt. Unitatea de învățământ Total  elevi beneficiari 

1.  Liceul Tehnologic "Barbu A. Știrbey" Buftea 92 

2.  Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești 275 

3.  Liceul Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea 147 

4.  Liceul Tehnologic "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla 178 

5.  Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari 18 

 TOTAL 710 

 

Concluzii: 

▪ Acordarea bursei Bani de liceu în cuantum  de 250 lei/elev s-a acordat pentru un total de 102 

elevi din liceele din județul Ilfov; 

▪ Acordarea bursei profesionale pentru elevii care au frecventat învățământul profesional în 

cuantum  de 200 lei/elev pentru un total de 710 elevi; 

▪ A fost realizată monitorizarea lunară a beneficiarilor cu privire la numărul de absențe, medie, 

abandon; 

 

D. Tichete sociale pentru sprijin educațional (OUG 133 / 2020) 

Nr. 

crt. 
Denumire Unitate Învățământ 

Număr plicuri 

conform 

comanda 
1 Grădinița Cu Program Normal Și Prelungit „Tărâmul Prieteniei” Domnești 8 

2 Grădinița Nr. 1 Ciolpani 4 

3 Grădinița Nr. 1 Glina 4 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Bani%20de%20liceu/2021/Beneficiari%20Bani%20de%20liceu%202021%20-%202022_final.pdf
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4 Grădinița Nr. 1 Măgurele 2 

5 Grădinița Nr. 1 Petrăchioaia 8 

6 Grădinița Nr. 1 Tunari 10 

7 Grădinița Nr. 2 Măgurele 2 

8 Grădinița Nr. 2 Micșunești Moara - Nuci 4 

9 Grădinița Nr. 2 Piscu - Ciolpani  1 

10 Grădinița Nr. 3 Micșuneștii Mari - Nuci 1 

11 Grădinița Nr. 3 Popești Leordeni 1 

12 Grădinița Nr. 3 Vârteju - Măgurele 2 

13 Grădinița Nr. 4 Dumitrana - Măgurele 3 

14 Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele 86 

15 Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni 10 

16 Școala Gimnaziala Nr. 1 Pantelimon 9 

17 Școala Gimnaziala Nr. 2 Voluntari 22 

18 Școala Gimnazială "Alexandru Odobescu" Chiajna 18 

19 Școala Gimnazială "Constantin Băicoi Anu" Tâncăbești - Snagov 12 

20 Școala Gimnazială "Gheorghe Corneliu" Domnești 58 

21 Școala Gimnazială "Ioan Bădescu" Popești Leordeni 12 

22 Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Ghermănești - Snagov 5 

23 Școala Gimnazială "Prof. Ion Vișoiu" Chitila 60 

24 Școala Gimnazială ”Anton Pann” Voluntari 142 

25 Școala Gimnazială Nr. 1 Afumati 7 

26 Școala Gimnazială Nr. 1 Ciolpani 25 

27 Școala Gimnazială Nr. 1 Cornetu 14 

28 Școala Gimnazială Nr. 1 Dascălu 45 

29 Școala Gimnazială Nr. 1 Glina 15 

30 Școala Gimnazială Nr. 1 Grădiștea 24 

31 Școala Gimnazială Nr. 1 Jilava 8 

32 Școala Gimnazială Nr. 1 Nuci 67 

33 Școala Gimnazială Nr. 1 Nuci 1 

34 Școala Gimnazială Nr. 1 Petrăchioaia 7 

35 Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari 80 

36 Școala Gimnazială Nr. 2 Jilava 93 

37 Școala Gimnazială Nr. 3 Popești Leordeni 5 

38 Școala Primară "Eleonora Iliescu" Chitila 15 

39 Școala Primară "Ion Olteanu" Chitila 36 

40 Școala Primară Nr. 1 Merii Petchii - Nuci 35 

41 Școala Primară Nr. 1 Rudeni-Chitila 15 

42 Școala Primară Nr. 2 Afumati 3 

43 Școala Primară Nr. 2 Micșuneștii Mari - Nuci 11 

44 Școala Primară Nr. 3 Afumati 2 

 TOTAL 992 

 

E. Alte programe derulate în anul școlar 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 

Denumire program Instituția 

responsabilă 

Unitatea de învățământ Total elevi 

beneficiari 

Perioada 

monitorizată 

1. 
Alocații pentru sprijinirea 

familiei 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Semestrul I 1320 elevi An școlar 

2021-2022 Semestrul II 1283 elevi 

 

 

 

2. 

Masă caldă- program 

pilot 

Ministerul Educației Școala Gimnazială nr. 1, 

Ștefăneștii de Jos 

723 elevi 02.05.2022-

10.06.2022 

Școala Gimnazială nr.3, Buftea, 

Școala Gimnazială nr.4, Buftea 

510 elevi 23.05.2022-

31.06.2022 
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Liceului Teoretic Alexandru 

Rosetti, localitatea Vidra 

547 elevi 28.03.2022 - 

10.06.2022 

4. 

Programul de încurajare a 

consumului de lapte, fructe 

și legume în școli al 

României în perioada 

2017-2023 

Consiliul Județean 

Ilfov, unitățile de 

învățământ din 

județul Ilfov 

Unități de învățământ nivel 

preșcolar, primar, gimnazial 

Program care 

nu s-a derulat 

din cauza 

pandemiei 

SARS-CoV-2 

 

Nu s-a 

derulat 

 

E1. Situația minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din 

Ucraina și intrați pe teritoriul județului Ilfov - România 

 

Unități de învățământ de stat: 
1. Grădinița Nr. 1, Bragadiru 

2. Grădiniță Rita Gărgăriță, Brănești 

3. Grădinița Voinicel, Chitila 

4. Grădinița Nr. 1 Otopeni 

5. Grădinița Nr. 1 Otopeni 

6. Grădiniță Nr. 1, Pantelimon 

7. Școala Gimnazială Nr. 1, Balotești 

8. Școala Gimnazială Nr. 1, Bragadiru 

9. Școala Gimnazială Profesor Ion Visoiu, Chitila 

10. Școala Gimnazială Nr 2, Brătulești-Periș 

11. Școala Gimnazială Alexandru Odobescu, Chiajna 

12. Școală Gimnazială  Nr.1, Ciorogârla 

13. Școala Gimnazială Nr. 2, Tamași Corbeanca  

14. Școala Gimnazială Nr 2, Fundeni 

15. Școală Gimnazială Nr. 3, Popești-Leordeni 

16. Școală Gimnazială Nr. 1, Tunari 

17. Școala Gimnazială Anton Pann, Voluntari 

18. Școala Gimnazială Nr. 3, Pipera-Voluntari 

19. Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu, Buftea 

20. Liceul Tehnologic Doamna Chiajna, Chiajna 

21. Liceul Teoretic Traian Lalescu, Brănești 

22. Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru, Ciorogârla 

23. Liceul Teoretic Ioan Petruș, Otopeni 

24. Liceul Teoretic Radu Popescu, Popești-Leordeni 

25. Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, Snagov 

  

Nr. 

crt. 

Nr. total elevi din care 
Audient Hrana 

Consiliere/asistență 

psihopedagogică 

Transport 

scolar 
Internat 

preșcolar primar gimnazial liceal 

1. 49 16 40 4 109 26 24 11 2 

 
Unități de învățământ privat 
1. Grădinița Panda, Buftea  

2. Școala Primară Bel Sorriso, Voluntari 

3. Grădinița Degetica Chiajna 

4. Grădinița Sfântul Stelian, Chiajna  

5. Grădinița Mark Twain International School, Voluntari 

6. Grădinița Maria Montessori, Voluntari  
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7. Grădinița Universul Copiilor, Voluntari 

8. Gradinița Maison Blue, Voluntari 

9. Școala Internațională Clas, Ciofliceni 

10. Școala Primară Bel Sorriso Voluntari 

11. Școala Gimnazială Mark Twain International School, Voluntari 

12. Școala Gimnazială Herman Obert, Voluntari 

13. Școala Primară Questfield, Voluntari 

14. Liceul German Herman Oberth, Voluntari 

 

Nr. 

crt. 

Nr. total elevi din care 
Audient Hrana 

Consiliere/asistență 

psihopedagogică 

Transport 

scolar 
Internat 

preșcolar primar gimnazial liceal 

1. 12 7 6 3 29 18 12 3 1 

 

CONCLUZII: 
.Monitorizarea elevilor/preșcolarilor înscriși ca audienți la cursurile unităților de învățământ aflați în situații 

deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României; 

▪ Directorii unităților de învățământ au desemnat cel puțin două cadre didactice de la fiecare 

nivel de studiu pentru care s-a primit solicitări de înscriere; 

▪ La activitatea de desemnare a clasei/grupei a participat și un psiholog/consilier școlar 

desemnat de către directorul/directorul adjunct al unității de învățământ; 

▪ Preșcolarii/elevii și părinții au beneficiat de servicii de asistență psihopedagogică ți 

consigliere oferite de profesorul consilier școlar; 

▪ Au fost întocmite rapoartele prin care se propun clasa/grupa în care să fie înscris 

elevul/preșcolarul ca audient; 

▪ Deciziile pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psiho-somatice și intelectuale generale, a 

clasei/grupei în care a fost înscris elevul/preșcolarul ca audient s-a făcut în baza hotărârii CA; 

▪ Elevii/preșcolarii au fost înscriși în cataloage provizorii conform. art 6, din Anexa 2 a OME 

nr. 3363/2022.    

 

E2. Programul „Școala după școală” desfășurat în baza OMECTS Nr. 5.349/07.09.2011 

modificat prin OMEN Nr. 4802/31.08.2017, Programul „ Școală după școală” și prin proiecte 

ale comunității locale 

Nr.  

crt. 

Denumire Unitate de 

învățământ/localitatea 
Surse de finanțare Număr elevi 

1. Școala Gimnazială Nr. 3, Buftea Asociața Bufkids Hercules 50 

2. 
Școala Gimnazială Nr.1 -1 

Decembrie 

Proiect finanțat din fonduri europene- 80%  

Bugetul local-20% 
150 

3. Școala Gimnazială Nr. 3 Voluntari Bugetul local 78 

4. Scoala Gimnaziala Nr. 2 Voluntari Bugetul local 130 

5. Gimnazială  Nr. 1, Glina   Ministerul Educației 24 

 

E3. Programul „A doua șansă” desfășurat în baza Metodologiei privind organizarea Programului 

„A doua șansă” - Anexele 1, 2, 3 și 4 la OMECTS nr. 5248/31.08.2011, modificată și completată de 

OMEN nr.4093/19.06.2017 

Unități școlare în care s-a  desfășurat programul ,,A doua șansă” cu finanțare ME 
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E4. Programul „A doua șansă” desfășurat prin proiecte cu finanțare prin POCU 

 

1. Proiectul „ADOUA ȘANSĂ PENRU EDUCAȚIE”, Cod proiect 136066 

 
Prezentare proiect: 

„Măsuri de educație de tip ADS”, O.S.6.4 și O.S.6.6. prin implementarea de măsuri integrate concrete de 

susținere a educației de tip “A Două Șansă” pentru elevii și adulții cu domiciliul stabil și flotant din județul 

Ilfov , destinate stimulării reîntoarcerii în sistemul formal de educație și formare a tinerilor și adulților, care 

nu și-au finalizat educația obligatorie, și îmbunătățirii competențelor personalului didactic din învățământul 

preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate și astfel contribuind la 

remedierea fenomenului de abandon școlar din județul Ilfov. 

 

Perioada derulării proiectului: decembrie 2021-decembrie 2023 

 

Obiectivele generale: 

Remedierea fenomenului de abandon școlar din Ilfov prin implementarea de măsuri integrate de 

susținere a educației de tip “A Două Șansă”, destinate stimulării reîntoarcerii în sistemul formal de 

educație și formare a tinerilor și adulților, care nu și-au finalizat educația obligatorie; 

Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar din 

județul Ilfov implicate în proiect în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate. 

 

Rezultate parțiale: 

Unități de învățământ implicate și beneficiari Grup Țintă 

 

Nr. 

crt. 

Denumire  

unitate de învățământ 

Total 

beneficiari 

1. Liceul Tehnologic ”Doamna Chiajna” 193 

2. Școala Gimnazială Nr. 1, Glina 50 

3. Școala Gimnazială Nr.2 Cățelu-Glina 34 

4. Școala Gimnazială ”Gheorghe Corneliu” Domnești 80 

5. Școala Gimnazială Nr.1, Ștefăneștii de Jos 74 

 Total 431 

 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate școlară Nr. elevi 

1. Liceul Teoretic ,,Alexandru Rosetti” Vidra  
14 cursanți -învățământ primar 

19 cursanti-învățământ secundar inferior 

2. Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu” Dragomirești-Vale  72 cursanți -secundar inferior  

3. Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon  
21 cursanți -învățământ primar 

50 cursanți -învățământ secundar inferior 

4. Școala Gimnazială Nr. 3, Buftea 
21 cursanți -învățământ primar 

46 cursanți -învățământ secundar inferior 

5. Școala Gimnazială Nr. 2, Crețești 
49 cursanți -învățământ primar  

48 cursanți -învățământ secundar inferior 

 Total 340 cursanți 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

141 

Un număr de 39 de cadre didactice din învățământul preuniversitar implicate în proiect au urmat 

cursul de formare profesională Curriculum “A Doua Șansă” mentorat/consilierea cadrelor 

didactice debutante ale școlii pentru dezvoltarea carierei în contextul educației incluzive, în vederea 

îmbunătățirii competențelor și promovarea de servicii educaționale de calitate pentru desfășurarea 

programului de tip “A Două Șansă”. 
 

2.8.4. Direcții de acțiune  propuse/realizate încadrate planului județean de măsuri privind 

incluziunea cetățenilor români de etnie  romă  

 

▪ Reducerea abandonului școlar în rândul elevilor de etnie romă 

▪ Creșterea gradului de cuprindere a copiilor de etnie romă în sistemul educațional formal 

▪ Promovarea interculturalității și crearea unui mediu școlar incluziv 

▪ Păstrarea identității culturale și construcția stimei de sine în rândul elevilor de etnie romă 

▪ Dezvoltarea și valorizarea capitalului uman care provine din comunitățile de romi prin 

programe adaptate și adresate permanent la profilul comunităților și specifice din punct de vedere 

sociocultural 

Obiectivul specific 2:Asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la un sistem de educație incluzivă de 

calitate 

Direcția de acțiune:1.1. Reducerea abandonului școlar în rândul elevilor de etnie romă 

Activitatea Termen 

de 

realizare 

Responsabil Rezultate așteptate/ 

Indicatori de 

realizare 

Observații/Exemple 

Includerea 

elevilor  romi în 

programele de 

detectare de 

lacune și de 

remediere 

școlară, tip 

“Școală după 

Școală” 

Iunie  

2022 

Inspectori școlari; 

Directori; 

Mediatori școlari; 

Consilieri școlari; 

Experți locali pe 

problemele romilor; 

Parteneri de proiect. 

 

Performanțe școlare 

crescute în rândul 

elevilor de etnie 

romă; Absenteism 

scăzut în rândul 

elevilor de etnie 

romă;  

Creșterea 

participării școlare/  

nr de elevi romi 

cooptați și rămași în 

programul anual; 

nr. anual de elevi 

romi beneficiari ai 

programelor de 

detectare de lacune 

și remediere 

școlară;  nr. anual 

de elevi romi 

beneficiari ai 

programelor de 

sprijin 

Unități școlare în care se desfașoară  

program "Școală după școală": 

Școala Gimnazială  Nr. 1, 1 Decembrie 

(150  elevi);   

Școala Gimnazială Nr. 3, Voluntari (78 

elevi); 

Scoala Gimnaziala Nr. 2 Voluntari 

(130 elevi); 

Gimnazială  Nr. 2, Glina  (16 elevi);  

Gimnazială  Nr. 1, Glina  (24 elevi);  

Școala Gimnazială Nr. 3 Buftea - 

Program,,Scoală după scoală“ în 

parteneriat cu Asociața Bufkids 

Hercules. 

Școala Gimnazială Nr. 2, Jilava (72 

elevi); Școala Gimnazială Nr. 1, 

Pantelimon (36 elevi);  

 

 

Informarea 

cetățenilor 

români 

aparținând 

minorității 

romilor cu 

privire la 

programele 

Iunie 

2022 

Inspectori școlari; 

Directori; 

Mediatori școlari; 

Consilieri școlari; 

Experți locali pe 

problemele romilor 

Creșterea 

participării școlare; 

Creșterea 

numărului de elevi 

romi beneficiari de 

programe naționale  

Existența proceselor 

verbale/rapoartelor 

 

Programul ,,Masă caldă” a fost 

implementat la nivelul următoarelor 

unități  în care învață  un număr 

semnificativ de elevi rromi: Liceul 

Teoretic Alexandru Rosetti, Vidra – 
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naționale în 

domeniul 

educației aflate 

în derulare;  

Detectarea 

situațiilor 

elevilor romi 

care nu au acces 

la programele de 

interes național 

(PIN) și 

includerea lor în 

programele de 

sprijin 

523 elevi; 

Școala Gimnazială nr.3, Buftea;  

cu structura Școala Gimnazială Nr. 4, 

Buftea - 224 elevi și Școala Gimnazială 

Nr.1, Ștefăneștii de Jos – 759 elevi. 

De asemenea, elevii romi din unitățile 

de învățământ din județul Ilfov au 

beneficiat  și de alte programe. De 

exemplu, de  Programul ,,Burse 

sociale” – au beneficiat 336 elevi romi 

din următoarele unități de învățământ: 

Liceul Tehnologic ,,Cezar Nicolau”, 

Liceul Teoretic ,,Alexandru Rosetti”, 

Vidra, Liceul Tehnologic ,,Vintilă 

Brătianu”, Dragomirești – Vale, Liceul 

Teoretic ,,Horia Hulubei”, Măgurele, 

Școlile Gimnaziale Nr. 1 și 2, Glina,  

Școala Gimnazială Nr. 1, Cernica, 

Școala Gimnazială Nr. 1, Pantelimon, 

Școala Gimnazială ,,Anton Pann”, 

Voluntari, Școlile Gimnaziale Nr. 1, 2 

și 3 Buftea,  Școala Gimnazială Nr. 1, 

Petrăchioaia,  Școala Gimnazială Nr. 1, 

Ștefănești,  Școala Gimnazială Nr. 1, 

Gruiu,  Școala Gimnazială Nr. 1, 

Tunari,  Școala Gimnazială Nr. 1, 1 

Decembrie,  Școala Gimnazială Nr. 2, 

Jilav. 

Monitorizarea 

unităților școlare 

cu pondere 

semnificativă de 

romi, în vederea 

prevenirii 

abandonului 

școlar sau alte 

tipuri de 

excluziune care 

pot afecta 

viitorul copiilor 

și tinerilor romi 

Iunie 

2022 

Inspectori școlari; 

Directori; 

Mediatori școlari; 

Consilieri școlari; 

Experți locali pe 

problemele romilor 

Detectarea imediată 

a cazurilor de 

abandon școlar sau 

a altor forme de 

excluziune socială 

și intervenție 

imediată pentru 

soluționarea lor. 

Evaluarea 

semestrială a 

situației școlare a 

elevilor de etnie 

romă/ nr unităților 

școlare în care 

învată preponderent 

copii romi; nr. 

unităților școlare 

monitorizate; nr. 

cazurilor detectate 

de sistem; nr. 

cazurilor rezolvate 

Existența proceselor verbale și a 

rapoartelor  

Direcția de acțiune: 1.2.Creșterea gradului de cuprindere a copiilor de etnie romă în sistemul educațional formal 

Promovarea și 

aplicarea 

măsurilor 

afirmative 

destinate elevilor 

Iunie – 

august 

2022 

Inspector școlar 

minorități naționale 

Directori; 

Mediatori școlari; 

Consilieri școlari; 

Creșterea gradului 

de participare 

școlară la nivel 

preuniversitar și 

universitar; 

Număr elevi romi admiși pe locurile 

rezervate în clasa a IX-a: 183 – 175 în 

învățământul liceu  și 8 în învățământul  

profesional 
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romi 

în învățământul  

liceal/profesional 

de stat și 

profesional dual 

Experți locali pe 

problemele romilor 

Cointeresarea 

tinerilor romi în 

dobândirea unei 

meserii;  

Cuprinderea în 

sistemul școlar a 

tinerilor romi ce 

locuiesc în mediul 

rural/ 

- nr elevi care au 

beneficiat de 

măsuri afirmative la 

nivel 

școlar; 

- nr elevi înscriși la 

liceu și în 

învățământul 

profesional de stat 

și profesional dual 

Înființarea de 

grădinițe cu 

program normal 

sau 

prelungit în 

comunități cu 

populație romă 

 

Iulie 

2022 

ISJ Ilfov; 

Directori; 

 

Includerea copiilor 

romi 

în procesul de 

educație 

timpurie/ - nr de  

preșcolari incluși și 

rămași în 

astfel de programe 

Grădinița cu program prelungit din 

cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1, 

Mogoșoaia 

Direcția de acțiune: 1.4 Promovarea interculturalității și crearea unui mediu școlar incluziv 

Organizarea 

pentru elevi 

de activități 

extracurriculare, 

privind 

înțelegerea 

diversității 

etnice și 

interculturalității 

Iunie – 

august 

2022 

Directori; 

Profesori diriginți; 

Consilieri educativi; 

Mediatori școlari; 

Parteneri de proiect. 

 

Mediu educațional 

incluziv/ - nr. 

elevilor participanți 

la activitățile 

extracurriculare 

Existența programelor de  activități/ 

proceselor verbale/rapoartelor privind 

desfășurarea activităților 

extracurriculare 

Școli cu număr semnificativ de elevi 

romi în care au fost organizate activități 

extracurriculare, 

privind înțelegerea diversității 

etnice și interculturalității: 

Școala Gimnazială Nr. 1, 1 Decembrie 

– activități în cadrul Proiectului POCU 

,,Șanse pentru viitor  prin măsuri 

integrate (150 elevi participanți); 

Școala Gimnazială Nr. 2 Cățelu- ,,Fețe 

diferite, inimi la fel”; 

Școala Gimnazială Nr. 2 Cernica- 

activități în cadrul Proiectului ,,Nouă 

ne pasă”;  Școala Gimnazială Nr. 2, 

Crețești – activități în cadrul 

Proiectului ,,Lăsați-mă să învăț”;  

Școala Gimnazială Nr. 1, Glina – 

activități în cadrul Proiectului 

„Împreună în diversitate”;  Școala 

Gimnazială Nr. 1, Ștefănești – activități 

în cadrul Proiectului ,,Intoleranța nu va 

fi tolerată ”; Școala Gimnazială Nr. 3, 

Buftea – activități în cadrul Proiectului  
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“Din nou la școală” (parteneriate cu 

Parohia Flămânzeni și Asociața 

Bufkids Hercules); Liceul Teoretic 

,,Alexandru Rosetti”, Vidra – activități 

în cadrul Proiectelor  ,,Învățământul-

poartă spre evoluți” și ”Violența-

ultimul refugiu al incompetenței”; 

Școala Gimnazială Nr. 1, Pantelimon – 

activități în cadrul Proiectelor : 

“Viitorul sunt E.U”; ,,Împreună pentru 

o școală incluzivă” (Parteneriat cu 

Agentia de Dezvoltare Comunitară 

Impreuna) ; ”Integrare sustenabilă prin 

sport – UNEFS” ; Școala Gimnazială 

Nr. 1, Tunari și Scoala Gimnazială Nr. 

2, Crețești, Școala Gimnazială Nr. 3 

Buftea,  Liceul Tehnologic ”Cezar 

Nicolau” Brănești  – activități în cadrul 

Proiectului  ,,Împreună pentru o școală 

incluzivă” (Parteneriat cu Agentia de 

Dezvoltare Comunitară Impreuna); 

Scoala Gimnazială Nr. 1,Cernica – 

activități în cadrul Proiectului ,, Ziua 

internatională a romilor”; Școala 

Gimnazială Nr. 1 Ciorogârla, 

 Liceul Tehnologic ,,Pamfil Șeicaru” 

Ciorogârla – activități în cadrul 

proiectului ,,Intervenție civică prin 

teatru” - ateliere antibullying;  

Grădinița Nr. 1 Măgurele – activitați în 

cadrul Proiectului ,,Grădiniță fără 

bariere” 

Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” 

Chitila – activități în cadrul Proiectului 

,, Best practices for reducing the 

bullying and school dropout rates 2020-

1-RO01-KA229-080392” ( parteneriat 

cu 5 școli la nivel european din  

Bulgaria,  Turcia, Portugalia, 

Macedonia și Italia) 

Formarea 

periodică  

 a personalului 

didactic cu 

privire la 

combaterea 

discriminării și 

pentru o educația 

e interculturală 

Iunie – 

august 

2022 

Inspectori școlari; 

Directori; 

Cadre didactice; 

Parteneri de proiect. 

 

Creșterea calității 

actului 

didactic; 

Mediu educational  

incluziv. 

Cadrele didactice  din 11 școli din 

județul Ilfov din localitățile: Gruiu, 

Dârvari- Ciorogârla, Afumați, 

Mogoșoaia, Buftea, Tunari, Cornetu, 

Balotești, Voluntari, Popești Leordeni, 

Chitila au urmat  cursuri în cadru 

Proiectului ,,Abordari didactice 

inovative pentru optimizarea 

rezultatelor și a participării școlare” 

2019-1- RO01-KA101-062246;  

Cadrele didactice din următoarele  

școli: Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari; 

Școala Gimnazială Nr. 1 Domnești; 

Liceul Teoretic ”Alexandru Rosetti” 

Vidra, au urmat cursuri în cadrul 

Proiectului ,,Asistența psihopedagogică 
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în context european - șansa promovării 

diversității și incluziunii în școlile 

ilfovene,,  (2020-1-RO01-KA101-

079190) - 

furnizori de formare din Spania, Franța, 

Grecia și Croația; 

Cadrele didactice  din Școala 

Gimnazială Nr. 1 Petrăchioaia au urmat 

cursuri in cadrul proiectului ,,Ne 

modernizam pentru elevii noștri” ( 

2021-1-RO01-KA122-SCH-

000020168) - Furnizori de formare din 

Spania si Italia. 

Direcția de acțiune: 1.5. Păstrarea identității culturale și construcția stimei de sine în rândul elevilor de etnie 

romă 

Dezvoltarea 

predării limbii și 

literaturii 

romani, a Istoriei 

și tradițiilor 

romilor  

 

Iunie 

2022 

Inspector școlar 

minorități naționale; 

Directori; 

Mediatori școlari; 

Consilieri școlari; 

Experți locali pe 

problemele romilor 

Construcția stimei 

de 

sine/ 

- nr. anual de noi 

elevi care 

studiază Limba 

romani ca 

limbă maternal; 

- nr. elevilor care 

studiază 

limba romani ca 

limbă 

nematernă 

- nr. elevilor care 

studiază 

istoria și tradițiile 

romilor 

Predarea limbii romani ( 15 elevi)  și a  

Istoriei și tradițiilor romilor  (14 elevi) 

la Școala Gimnazială Nr. 2 Crețești - 

Vidra 

Obiectivul specific 3:  Creșterea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieței în sensul 

evoluției profesionale a acestora 

Direcția de acțiune 1. Dezvoltarea și valorizarea capitalului uman care provine din comunitățile de romi prin 

programe adaptate și adresate permanent la profilul comunităților și specifice din punct de vedere sociocultural 

Activitatea Termen 

de 

realizare 

Responsabil Rezultate așteptate/ 

Indicatori de 

realizare 

Observatii 

 

Organizarea de 

programe de 

educație și formare 

profesională de tip 

Programul A 

doua șansă la nivelul  

localităților de 

domiciliu pentru 

adulții care fac parte 

din 

grupuri vulnerabile, 

pentru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iunie – 

august 

2022 

 

 

Inspectorul școlar 

pentru minorități 

naționale; 

Directori; 

Cadrele didactice; 

Mediatorul școlar; 

Expertul pe 

problemele romilor. 

 

Parteneri în proiecte 

 

 

Creșterea 

numărului de 

persoane din 

grupuri vulnerabile 

beneficiare de 

programul A doua 

șansă/ Număr 

beneficiari  

 romi ai 

programului 

educațional A doua 

șansă, inclusiv 

pentru cel 

Unități  școlare în care s-a  

desfășurat programul ,,A doua 

șansă”, program cu finanțare ME: 

  

Liceul Teoretic ,,Alexandru 

Rosetti” Vidra (liceu + 

Penitenciarul Jilava) – 32 cursanți; 

 Liceul Tehnologic ,,Vintilă 

Brătianu” Dragomirești-Vale - 75 

cursanți;  

Școala Gimnazială Nr. 1 

Pantelimon – 68 cursanți;  

Școala Gimnazială Nr. 3, Buftea - 
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2.8.5. Inspecții specifice compartimentului minorități și programe privind accesul la educație 

 

Obiectiv: Monitorizarea  derulării  programului “A doua șansă”; promovarea  valorilor  

interculturale în scopul diminuării   

fenomenului de discriminare/segregare și creșterea gradului de incluziune școlară 

absolvirea 

învățământului 

primar și gimnazial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizat în  

penitenciare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 cursanți; Școala Gimnazială Nr. 

2, Cretești - 61 cursanți. 

 

Total cursanți: 303  

 

Unități  școlare în care s-a  

desfășurat programul ,,A doua 

șansă” în cadrul proiectelor  

POCU: 

Școala Gimnazială Nr. 3, Buftea - 

154 cursanți;  

Școala Gimnazială Nr. 1, Cernica 

– 113 cursanți; 

Școala Gimnazială Nr. 2, 

Tânganu-Cernica – 180 cursanți; 

Școala Gimnazială Nr. 3, 

Bălăceanca-Cernica- 32 cursanți; 

Școala Gimnazială Nr. 1, Tunari- 

35 cursanți; 

Școala Gimnazială Nr. 1, 

Mogoșoaia- 50 cursanți; 

Școala Gimnazială Nr. 2, Jilava – 

95 cursanți; 

Școala Gimnazială Nr. 1, 

Pantelimon – 77 cursanți; 

Școala Gimnazială Nr. 1, Dascălu 

– 50 cursanți; 

Școala Gimnazială Nr. 1, Găneasa 

– 17 cursanți; 

Școala Gimnazială Nr. 2, Crețești 

– Vidra – 26 cursanți; 

Școala Gimnazială Nr. 2, Cățelu- 

Glina- 34 cursanți; 

Școala Gimnazială Nr. 1, Glina- 

59 cursanți; 

Școala Gimnazială ”Gheorghe 

Corneliu”, Domnești- 80 

cursanți; 

Școala Gimnazială Nr. 1, 

Ștefăneștii de Jos – 74 cursanți; 

Școala Gimnazială ,,Anton Pann”, 

Voluntari -21 cursanți; 

 

Total cursanți: 1097  

 

*Unitățile de învățământ în care se 

desfășoară  Programul ,,A doua 

șansă”, sunt școli cu  număr 

semnificativ de elevi romi. 
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Tematica inspecției: 

1.Programul A doua Șansă (cf. OMECTS 5248/31.08.2011 privind Metodologia privind organizarea 

programului A doua Șansă) 

 

2.Verificarea modului de aplicare a prevederilor OMECT nr. 1540/2007 privind interzicerea 

segregării școlare a copiilor romi 

 

3.Existența proiectelor/programelor/parteneriatelor care susțin incluziunea școlară 
  

2.8.6. Concluzii inspecție școlară minorități 

 

Aspecte pozitive 
Aspecte de 

îmbunătățit 

▪ În cadrul programului ,,A Doua Șansă” s-a constatat aplicarea eficientă a 

curriculum-ului (planuri, programe, manuale, ghiduri metodologice etc.); 

▪ PDI-ul promovează principiile școlii incluzive; 

▪ Planul managerial conține un obiectiv care vizează integrarea elevilor 

aparținând minorităților naționale, accesul egal la educație, reducerea 

abandonului/absenteismului; 

▪ La nivelul unităților de învățământ a fost constituită Comisia școlară 

pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

▪ Cadrele didactice au absolvit cursuri de educație incluzivă/educație 

interculturală și nediscriminatorie/metode de predare diferențiată și activ-

participative; 

▪ Amenajarea unor panouri, în școlile cu elevi aparținând minorităților 

naționale, pe care sunt expuse materiale care promovează valorile 

minorităților respective; 

▪ Graficul activităților extrașcolare conține activități pe teme de 

interculturalitate/incluziune/nondiscriminare; 

▪ Sunt respectate  prevederile OMECT nr. 1540/2007 privind interzicerea 

segregării școlare a copiilor rromi; 

▪ Există proiecte inițiate de școală în vederea încurajării 

implicării/participării tuturor elevilor școlii la cursurile școlare-

promovarea diversității culturale prin activități extracurriculare; 

stimularea dialogului intercultural, promovarea valorilor unei societăți 

deschise; 

▪ Utilizarea în cadrul lecțiilor a strategiilor de lucru diferențiat, în vederea 

formării competențelor cheie la toți elevii; 

▪ Derularea activităților de consiliere școlară și profesională care vizează 

cuprinderea persoanelor provenite din grupuri dezavantajate (inclusiv 

rromi) care nu au absolvit învățământul obligatoriu, în  programe tip „A 

doua Șansă”; 

▪ În unele unități de învăţământ există  programe alternative (program 

,,Scoală după scoală") în vederea asigurării  accesului la educație a 

copiilor proveniți din familii dezavantajate social, în special al celor de 

etnie rromă; 

▪ Adaptarea sarcinilor 

de învățare la nivelul 

elevilor;  întocmirea  

planurilor de intervenție 

individualizate care să 

contribuie la succesul  

școlar și la atingerea 

standardului curricular 

de către toți elevii, la 

scăderea absenteismului 

și a ratei de abandon; 

▪ Graficul activităților 

extrașcolare/tematica 

orelor de dirigenție/ 

tematica ședințelor cu 

părinții  vor cuprinde 

tematici/ activități care 

vizează stimularea 

finalizării educației de 

bază; interculturalitatea/ 

incluziunea/diversitatea; 

▪ Încurajarea participării 

la concursuri și 

olimpiade școlare a 

elevilor aparținând 

minorităților naționale. 
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CAPITOLUL III 

SINTEZA ANALIZEI SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL ILFOV, 

DOMENIUL MANAGEMENT 

 
 

3.1. MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

 

OBIECTIVUL GENERAL care a stat la baza stabilirii priorităților activității de management în 

anul școlar 2021-2022 este Asigurarea cadrului instituțional și organizatoric pentru practicarea 

unui management flexibil, eficient și eficace, bazat pe principiile asigurării calității în educație. 

De asemenea,  am avut în atenție întărirea rolului managementului școlii cu respectarea  

principiului autonomiei și descentralizării în educație și a principiului responsabilității publice, 

întărirea mecanismelor legale de funcționare a acestor principii, astfel încât să fie posibilă o mai 

bună gestionare a resurselor la nivel local, transparentizarea activității manageriale la nivelul 

unităților de învățământ din județul Ilfov. 

  

Activitatea compartimentului Management instituțional s-a desfășurat pornind de la planul 

managerial anual, prin raportare la ținte și obiective specifice:  

T1 - Promovarea la nivelul organizațiilor școlare a unui management și leadership educațional 

adaptat provocărilor societății actuale în context european   

 

OBIECTIVE SPECIFICE.  

OS1. Compatibilizarea strategiilor unităților de învățământ cu strategiile județene, ale ME și cu 

politicile europene în domeniul educației 

OS2. Susținerea performanțelor instituțiilor educaționale prin inspecție școlară și prin activități de 

(auto)formare specifică membrilor structurilor manageriale, în domeniul leadershipului educațional 

OS3. Optimizarea managementului calității în unitățile de învățământ din județul Ilfov prin 

realizarea și valorificarea proceselor ciclice de autoevaluare instituțională și de asigurare a calității  

OS4. Consolidarea managementului educațional la nivelul instituțiilor de învățământ, prin 

valorificarea rezultatelor obținute în urma inspecțiilor școlare  

OS5. Încurajarea unităților de învățământ pentru dezvoltarea unui sistem managerial digitalizat în 

domenii precum: comunicare, administrarea documentelor, organizarea activităților/orelor de curs etc.   

 

TS.6 - Modernizarea și gestionarea eficientă a patrimoniului și a resurselor financiare în scopul 

funcționării optime a sistemului educațional din județul Ilfov 

OBIECTIV SPECIFIC :  Asigurarea transparenței în luarea deciziilor si în gestionarea fondurilor 

publice destinate educației, prin informarea consecventă a comunității școlare și a celei locale despre 

rezultatele educaționale și manageriale obținute. 
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3.1.1. DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

 

a) Stabilirea strategiei de dezvoltare instituțională la nivel local și județean, Consilierea 

conducerilor unităților de învățământ în vederea elaborării de proiecte și programe de 

dezvoltare instituțională 

În acest scop, a fost realizată analiza-diagnostic vizând:  

▪ Analiza subsistemului decizional  

▪ Analiza subsistemului informațional 

▪ Analiza organizării procesuale și structurale 

▪ Analiza managementului resurselor umane 

 

Pe baza acestei analize s-au identificat obiective care stau la baza strategiei de dezvoltare 

instituțională pe termen mediu și lung. De asemenea, s-au analizat și valorificat concluziile privind 

rezultatele evaluării, prin inspecția școlară, a capacității de îndeplinire de către conducerile unităților 

de învățământ a obiectivelor manageriale esențiale în anul școlar 2021-2022. 

 

INSPECȚIILE ȘCOLARE  

1. Inspecția școlară generală 

a. Nr. inspecții școlare generale: 4  

b. Unitățile de învățământ: Grădinița nr. 1 Măgurele, Școala Gimnazială Nr. 1 

Tunari, Școala Gimnazială ”Prof. Ion Vișoiu” Chitila, Școala Gimnazială 

”Discovery” Voluntari. 

 

2. Inspecția tematică 

a. Nr. inspecții tematice: 5 

IT1, 30.08-08.09.2021 

IT2,  25 octombie-05 noiembrie 2021 

                              IT3, 11-28.01.2022 

      IT4,  14-25.03.2022  

      IT 5, 9-27.05.2022 

         

ANALIZA  CALITATIVĂ  A  INSPECȚIILOR   TEMATICE   

 

INSPECȚIA TEMATICĂ NR. 1 (IT 1) 

Perioada: 30.08-08.09.2021 

1.Pregătirea infrastructurii școlare în acord cu prevederile  Ordinului comun M.E. Nr. 3459 /280 din 

06.09.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și ministrului sănătății 

nr. 3235/93 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV2. 

2.Verificarea asigurării și menținerii condițiilor de distanțare fizică, a efectivelor la clasă/grupă, a 
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existenței materialelor sanitare etc., în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV 2;  

3.Verificarea asigurării dotării cu necesarul de manuale pentru anul școlar 2021-2022. 

4.Verificarea asigurării unităților de învățământ cu resursa umană necesară pentru anul școlar 2021-

2022.  

ASPECTE POZITIVE ZONE  DE  INTERVENȚIE 

• Toate unitățile de învățământ inspectate dispun de 

spatii suficiente pentru  desfășurarea procesului 

instructiv-educativ în condiții de siguranță 

epidemiologică, cu respectarea prevederilor 

legislației în vigoare; 

• Școlile dispun de dotarea tehnică necesară 

desfășurării în condiții optime  a procesului 

instructiv-educativ in scenariu fața în față, mixt sau 

online; 

• Se asigură necesarul de resurse umane (Deficitul de 

personal didactic de predare la câteva discipline a 

fost soluționat prin organizarea concursului de 

suplinire la nivelul unității) 

- Lipsa autorizației ISU pentru 

unele clădiri 

- Spații școlare insuficiente, 

generând nevoia de relocare a 

unor formațiuni de studiu  

• Mobilierul pentru clasele 

pregătitoare nu respectă 

standardele din cauza lipsei de 

spațiu care determină dubla 

funcționalitate a acestor săli. 

INSPECȚIA TEMATICĂ  NR. 2  (IT2) 

Perioada 25 octombie-05 noiembrie 2021 

1. Controlul modului în care au fost completate documentele școlare la începutul anului școlar 

2021-2022 (cataloage, registre matricole, SIIIR etc.); 

2. Verificarea încheierii situației la învățătură pentru anul școlar 2020-2021 (cataloage, note la 

purtare, registre matricole, dosarul examenelor de corigență, SIIIR etc.); 

3. Verificarea respectării reglementărilor legale referitoare la evaluarea anuală a personalului 

didactic și a personalului didactic auxiliar; 

4. Controlul/ verificarea modului în care s-a implementat Programul național „Școală după 

școală” pentru elevii de clasa a VIII-a, inclusiv, reglementat prin OME 3300/2021, pe 

parcursul semestrului al II-lea, an școlar 2020-2021;  

5. Verificarea încadrărilor personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în urma etapelor de 

mobilitate și concursurilor de angajare la nivelul unității; 

Consilierea directorilor unităților de învățământ pe probleme de management educațional 

ASPECTE POZITIVE ZONE  DE  INTERVENȚIE 

• Documentele școlare au fost completate cu 

respectarea prevederilor OMENCS nr. 

3844/24.05.2016, OMEN 4005/2018 (registre 

matricole, cataloage). Actele de studii sunt eliberate 

și gestionate conform legii; 

• Încheierea situației la învățătură pentru anul școlar 

2020-2021 s-a efectuat cu respectarea prevederilor 

ROFUIP nr. 5447/2020. 

• Au fost respectate reglementările legale referitoare 

• Nu sunt formalizate, prin decizii, 

în toate unitățile inspectate, 

consiliile claselor. 
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la evaluarea anuală a personalului didactic și a 

personalului didactic auxiliar pentru anul școlar 

2020-2021; 

• Încadrarea personalului didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic  în urma etapelor de mobilitate și a 

concursurilor de angajare la nivelul unității s-a 

făcut cu respectarea prevederilor legale în uz. 

• Consiliile de Administrație s-au organizat și 

funcționează în baza Metodologiei-cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 

5154/30.08.2021. 

INSPECȚIA TEMATICĂ  NR. 3  (IT3) 

Perioada 11-28.01.2022 

1.Verificarea încheierii situației școlare la sfărșitul semestrului I, an școlar 2021-2022 (cataloage, note la 

purtare);   Transferul elevilor (transferuri consemnate în cataloage și în SIIIR). 

2.Verificarea modului de desfășurare a procesului instructiv-educativ pe parcursul semestrului I, an 

școlar 2021-2022 (verificarea parcurgerii materiei, evaluarea rezultatelor școlare).  

3. Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023. Verificarea respectării regulamentului în vigoare 

în propunerea CDȘ/CDL. 

4. Organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul 

preuniversitar conform Metodologiei–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar în anul 2022-2023, aprobată prin OME nr. 5578/10.11.2021. 
5.Consilierea directorilor unităților de învățământ pe probleme de management instituțional; 

6.Alte aspecte (Proiectul schemei de încadrare, an școlar 2022-2023, PCO an școlar 2021-2022 etc.). 

 

ASPECTE POZITIVE ZONE  DE  INTERVENȚIE 

▪ Situația școlară  a fost încheiată  cu respectarea  

prevederilor art. 107 alin (4¹) și art. 107 alin (6¹) din 

ROFUIP aprobat prin OM 5447/2020 cu modificările 

și completările ulterioare. 

▪ Procesul instructiv-educativ s-a desfășurat 

corespunzător cadrului legislativ în vigoare; 

▪ Au fost respectate regulamentul și procedura ISJ Ilfov 

privind stabilirea și aprobarea ofertei educaționale 

pentru anul școlar 2022-2023; 

▪ Etapele de mobilitate au fost bine gestionate de 

comisiile de mobilitate constituite conform art. 31 alin 

(8) din Anexa la OME nr. 5.578/2021; 

▪ Absențele nu se consemnează 

întotdeauna în cataloage, mai ales la 

ciclul primar; 

▪ Se monitorizează progresul elevilor,  

pe discipline, însă nu există în toate 

școlile inspectate o bază de date 

centralizate; 

▪ Nu rezultă implicarea formală a 

comisiei de curriculum în 

monitorizarea aplicării planurilor 

remediale întocmite în urma 

evaluărilor la cls II, IV, VI. 

IT4 și IT5 au vizat monitorizarea pregătirii dar și desfășurarea simulărilor și a examenelor 

naționale (EN VIII, BAC). 
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Propuneri   pentru eficientizarea inspecției tematice 

▪ Prezentarea în ședințele cu directorii a concluziilor inspecțiilor tematice și generale 

▪ Este necesar să se planifice reveniri la inspecțiile tematice pentru verificarea implementării 

recomandărilor. 

 

INSPECȚIILE  SCOLARE  GENERALE  

 

Școala Gimnazială nr.1 Tunari-  Aspecte de îmbunătățit 

▪ Completarea/înnoirea fondului bibliotecii școlare; 

▪ Înființarea website-ului școlii; 

▪ Furnizarea de programe de formare de dezvoltare a competențelor digitale pentru toate 

cadrele didactice 

▪ Furnizarea de programe pentru educația părinților 

▪ Se vor identifica cel puțin 2 parteneri dintre ONG-urile cu experiență în combaterea 

fenomenului de violență școlară. 

Școala Gimnazială ”Prof. Ion Vișoiu”- Aspecte de îmbunătățit 

▪ Identificarea de soluții financiare pentru implementarea unei strategii realiste de 

incluziune a copiilor cu CES 

▪ Furnizarea de programe pentru educația părinților. 

▪ Formarea de comunități de învățare și practică între profesorii care predau aceeași 

disciplină sau la aceeași clasă 

▪ Activitatea de evaluarea internă va utiliza standardele noi, conform HG 994/2020 

▪ Înființarea website-ului școlii 

Școala Gimnazială ”Discovery” Voluntari - Aspecte de îmbunătățit 

▪ Abordarea predării-învățării în mod diferențiat la toate clasele: primar și gimnaziu. 

▪ Valorificarea asistențelor și în sensul promovării practicilor eficiente de predare-învățare- 

evaluare 

▪ Dotarea tuturor sălilor de clasă cu echipamente audio-video 

▪ Încurajarea participării elevilor  la olimpiade și concursuri  

▪ Diversificarea activităților din cadrul parteneriatului cu comunitatea locală 

▪ Înscrierea  cadrelor didactice  la cursul de formare din cadrul  proiectului „Curriculum 

Relevant, Educație Deschisă pentru toți 

Grădinița nr. 1 Măgurele - Aspecte de îmbunătățit 

▪ Planificarea desfășurării, zilnic, în aer liber a unui număr mai mare de activități didactice 

și educative de către toate grupele; 

▪ Actualizarea, în termen, a tuturor contractelor; 

▪ Se va revizui Proiectul de dezvoltare instituțională; 

▪ Furnizarea de programe de formare de dezvoltare a competențelor digitale pentru toate 

cadrele didactice 

▪ Activitatea de evaluare internă se va  armoniza cu activitățile manageriale; 

▪ Revizuirea activității comisiei SCMI. 
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3.1.2. EVALUARE INSTITUȚIONALĂ 

 

Asigurarea calității în   învățământul preuniversitar 

         

Activitatea comisiilor de  asigurare a calității din unitățile de învăţământ inspectate prin inspecții 

tematice, prin inspecțiile școlare generale a fost controlată și evaluate,   întocmindu-se sinteze, 

analize  și recomandări privind autoevaluarea, cuprinse în sinteza grafică a raportului privind starea 

învățământului 2021-2022.  

 

La nivelul instituției, s-a gestionat situația autorizărilor/acreditărilor unităților de învățământ 

realizate de ARACIP. Reprezentanți ai ISJ Ilfov, inspector școlari, au participat la vizitele externe de 

evaluare realizate de ARACIP în unitățile de învățământ din județ, activitate ce a presupus și 

consilierea/sprijinirea școlilor pentru implementarea standardelor de autorizare/ acreditate; 

 

Nr. 

crt 

Unitatea de învățământ 

evaluată extern 

Tipul evaluării Perioada Concluzii 

1.  Școala Gimnazială ”Kids Club” 

Militari, loc. Chiajna 

Evaluare externă 

periodică 

30.05.2022-03.06.2022, Toți indicatorii 

îndepliniți 

2.  Școala Primară ”Kinderstar”, 

loc. Berceni 

Evaluare externă 

periodică 

30.05.2022-03.06.2022, Toți indicatorii 

îndepliniți 

3.  Grădinița ”Panda” Chiajna Evaluare externă 

periodică 

06.06.2022-10.06.2022 Toți indicatorii 

îndepliniți 

4.  Grădinița ”Montessori British 

School” Chiajna 

Autorizare 06.06.2022-10.06.2022 Toți indicatorii 

îndepliniți 

5.  Școala Gimnazială nr.1 Ciolpani Evaluare în vederea 

autorizării PP 

20.06.2022-24.06.2022 Toți indicatorii 

îndepliniți 

6.  Grădinița ”Gentle Education” 

Tunari 

Autorizare 27.06.2022-01.07.2022 Toți indicatorii 

îndepliniți 

7.  Școala Gimnazială ”Micul 

Lord” Bragadiru 

Autorizare 27.06.2022-01.07.2022 Toți indicatorii 

îndepliniți 

8.  Grădinița ”IQ-EST” Popești-

Leordeni 

Autorizare 27.06.2022-01.07.2022 Toți indicatorii 

îndepliniți 

9.  Grădinița cu Program Prelungit 

”Happy Land” Otopeni 

Autorizare 27.06.2022-01.07.2022 Toți indicatorii 

îndepliniți 

10.  Școala Gimnazială ”Ioan 

Bădescu” Popești-Leordeni 

Evaluare în vederea 

autorizării PP 

27.06.2022-01.07.2022 Toți indicatorii 

îndepliniți 

11.  Școala Gimnazială nr.1 

Mogoșoaia 

Evaluare în vederea 

autorizării PP 

27.06.2022-01.07.2022 Toți indicatorii 

îndepliniți 

12.  Grădinița ”My Baby” Chiajna Autorizare 27.06.2022-01.07.2022 Toți indicatorii 

îndepliniți 

13.  Grădinița ”Hai Hui” Popești-

Leordeni 

Autorizare 27.06.2022-01.07.2022 Toți indicatorii 

îndepliniți 

14.  Școala Primară ”Quantum” 

Voluntari 

Autorizare 11.07.2022-13.07.2022 Toți indicatorii 

îndepliniți 

15.  Grădinița PN și PP ”O 9 

Generație” Pantelimon 

Autorizare 04.07.2022-08.07.2022 Toți indicatorii 

îndepliniți 

 

ISJ Ilfov, prin intermediul compartimentului Management instituțional, a verificat remedierea 

indicatorilor neîndepliniți în vizitele de evaluare externă desfășurate în anul școlar 2020-2021 de 

unele unități de învățământ, s-au elaborat și transmis rapoarte către ARACIP, astfel: 
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Nr. crt Unitatea de învățământ Notificare ARACIP ARACIP Indicatori remediați 

1 Școala Gimnazială nr.1 Buftea 48(129/IG4)02.11.2021 I06, I09, I14, I28 

2 Grădinița ”Casa Bunicilor”,  Periș 47(129/IG4)02.11.2021 I04, I06,I07, I08, I09, I14, I21, I22, 

I23, 130, 134, I35, I36, I39, I43 

3 Școala Primară ”Bel Sorriso”, 

orașul Voluntari 

46(129/IG4)02.11.2021 I14 și I22 

MODELULUI CAF 2020 - COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK 

 

Începând cu anul școlar 2021-2022, ISJ Ilfov implementează MODELULUI CAF 2020 - 

COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, în baza proiectului ”Sistem de management al 

calității pentru MEN și structuri subordonate—CAF”- Cod SIPOCA 397. 

 

Instituția, prin reprezentanți, a participat la sesiunea de instruire ”Utilizarea Modelului CAF 2020” 

derulata in cadrul Proiectului ”Sistem de management al Calității pentru MEN si structuri 

subordonate - CAF” Cod SIPOCA 397 (21.03-25.03.2022) precum și la o sesiune de 

consensualizare,  elaborându-se  PLANUL DE ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE a Sistemului de 

Management la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov (nr. 17195/29.10.2021) 

Ca finalitate,  ISJ Ilfov este înscris în Banca de date europeană a utilizatorilor CAF, online, găzduită 

de Institutul European pentru Administrație Publică (EIPA) din Maastricht. 

 

3.1.3. MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

 

Analiza calității managementului unităților de învățământ s-a efectuat pe baza concluziilor desprinse 

din inspecțiile tematice cuprinse în Graficul unic de inspecții precum și pe baza analizei 

documentelor transmise de către conducerile unităților de învățământ la solicitarea ISJ Ilfov. De 

asemenea, au fost analizate concluziile evaluărilor instituționale efectuate de către ARACIP în 

unități de învățământ din județ. 

 

ASPECTE POZITIVE 

1. DOMENIUL: STRUCTURILE DE CONDUCERE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Indicator: Cadrul legal  al unităților de învățământ  

Realizat de către toate unitățile de învățământ  

▪ s-au întocmit Regulamentul Intern și ROF pe baza Codului Muncii, respectiv pe baza 

Regulamentului-cadru aprobat prin OM nr. 5447/2020. 

▪ s-au întocmit principalele proceduri de sistem și operaționale 

 

Disfuncționalități: Regulamentul Intern nu respectă, în toate unitățile, structura recomandată 

(conform art. 242 din Codul Muncii) 

Mai există unități de învățământ în care Regulamentul de Organizare și Funcționare nu a fost 

întocmit astfel încât să includă prevederi din Statutul Elevului, Legea 272/2004 , OMENCS nr. 

6134/2016, OMENCS nr. 6158/2016.  
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 În unele unități de învățământ regulamentele nu conțin anexele specifice. 

 Aspecte de îmbunătățit / Recomandări: 

Se va revizui Regulamentul Intern acolo unde nu se respectă integral structura recomandată/ care 

decurge din Codul Muncii. 

Regulamentele vor fi însoțite de anexe. 

 

Indicator: Consiliul de Administrație 

Realizat la nivel bun de majoritatea unităților de învățământ de stat; se respectă prevederile OM nr. 

5154/2021 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, Structura CA respectă  legea (art.96, LEN, OM 5154/2021  

precum și aprobarea CA al ISJ Ilfov 

  Disfuncționalități 

Anexele CA sunt incomplete/ nu sunt organizate pe ședințe  în unele unități de învățământ 

Procese verbale scrise superficial, fără menționarea de către director a cadrului legal care stă la baza 

hotărârilor. 

Slabă / inexistentă preocupare a unor directori pentru monitorizarea proceselor (educaționale, 

manageriale) 

Recomandări: Măsuri punctuale de remediere 

 

2. DOMENIUL: PROCESE DE MANAGEMENT 

Indicator: Planificare/ Unitatea de învățământ are o politică foarte clară privind procesele de 

planificare, monitorizare și autoevaluare/ PDI-ul și planul operațional  anual  și semestrial sunt 

definite ca responsabilități ale managementului 

Indicator realizat la nivel BUN 

• preocupare pentru identificarea resurselor extrabugetare 

• preocupare pentru eficientizarea cheltuielilor 

• cele mai multe școli au proceduri PS și PO (PS-Autoevaluare instituțională; PO Organizarea 

și funcționarea CA) 

Disfuncționalități 

• Nu se acordă atenție planificării și proiectării activității manageriale (Ex.: lipsesc 

instrumentele manageriale, se completează superficial fișele de monitorizare; Nu se 

formulează concluzii în fișele de monitorizare 

• Procesul de autoevaluare insuficient realizat (generat de faptul că nu se mai impune prin 

regulament realizarea raportului semestrial); nu se aplică chestionare de satisfacție privind 

calitatea managementului 

• Nu toți directorii au realizat un kit de instrumente de monitorizare/evaluare a proceselor de 

management (inclusiv în sistem online) 

• Lipsesc raportările de etapă complexe, în consiliul de administrație,  asociate obiectivelor 

manageriale  

• școlile nu au un plan de diversificare a finanțărilor 

• Procedurile nu sunt organizate intr-un manual al procedurilor 

• Nu există o cultură a solicitării și valorificării feedback ului  

• Expunere media mică sau inexistentă 

• Multe unități nu au site ori site-ul este sub standardele minimale 
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Recomandări: 

• Autoevaluarea calității managementului folosind instrumente specifice (grile de 

monitorizare, chestionare, etc) 

• Stabilirea atribuțiilor membrilor CA privind monitorizarea activităților/raportarea 

• Aplicarea de către conducere, semestrial, a chestionarelor de satisfacție privind calitatea 

managementului 

 

Indicator: Implementarea planurilor manageriale anuale și monitorizarea progresului/ școala 

are un sistem de monitorizare și un set de indicatori, există proceduri pentru monitorizare 

Indicator   realizat la nivel satisfăcător în ceea ce privește monitorizarea pe bază de indicatori;  

În general, monitorizarea se realizează la nivelul CEAC și de către director.  

Disfuncționalități 

• instrumentele de monitorizare  nu se utilizează sistematic de către conducere. Procesul de 

monitorizare este atribuit, mai degrabă, CEAC în cadrul evaluării interne. 

Recomandări: 

• Implementarea, de către conducere, a unui sistem de  monitorizare a progresului în 

implementarea PDI/Planului managerial. 

• Realizarea și utilizarea instrumentelor de monitorizare de către toate unitățile de învățământ 

• Prezentarea, periodic, a rezultatelor monitorizării în CA/ CP 

 

Indicator: Raportarea și schimbul de informații/  Școala oferă rapoarte obiective, în mod regulat, 

comunității școlare, adaptate nevoilor, precum și comunității locale 

• Indicator realizat de toate unitățile de învățământ la un nivel bun, existând limite ale 

rapoartelor ori ale prezentării acestor rapoarte (este vorba despre raportul anual 2020-2021).  

• Bazele de date sunt actualizate sistematic de majoritatea școlilor 

Disfuncționalități 

• În multe cazuri, rapoartele de analiză nu respectă structura recomandată de ISJ Ilfov 

• Nu se realizează o analiză responsabilă a impactului activităților asupra rezultatelor învățării 

Superficialitate în analiza și raportarea privind calitatea actului didactic pe baza unor 

indicatori preciși (în multe cazuri lipsesc indicatorii, realizându-se o descriere generală) 

• Lipsă/Slabă analiză calitativă (în multe cazuri se descriu activitățile, nu și efectele acestora) 

Recomandări: 

• Implementarea procedurii de raportare și schimb de informații 

• Utilizarea, de către toți directorii, a bazei de date a școlii pentru analize comparative și 

stabilire de măsuri remediale, cu deosebire în domeniul creșterii rezultatelor școlare 

• Se va reconsidera analiza calității actului didactic din perspectivă calitativă și cantitativă (pe 

discipline/profesori) 

 

Indicator: SCMI/ Școala implementează SCMI pentru consolidarea sistemului de 

management și control intern 
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• Indicator realizat la nivel acceptabil (există comisie, există program de dezvoltare a SCMI, 

există proceduri) 

Disfuncționalități 

• Activitatea comisiei nu se desfășoară sistematic, în conformitate cu programul aprobat; 

• În cele mai multe cazuri, Procedurile nu respectă Instrucțiunea 1 , fiind incomplete (ex: 

lipsesc anexele) 

 

3. DOMENIUL: RESURSE UMANE 

Indicator:  Politica școlii de dezvoltare a resurselor umane/ Școala are o politică de resurse 

umane, un plan de dezvoltare profesională continuă, politici și reglementări pentru personal, care 

respectă legislația muncii, în vigoare 

• indicator realizat la nivel bun de majoritatea școlilor; majoritatea profesorilor au beneficiat 

de formare pentru predarea-evaluarea în sistem online; proiectul CRED a implicat multe 

cadre didactice din județ.  

• Disfuncționalități: 

- Slabă implementare/ Lipsa strategiei  privind dezvoltarea profesională  continuă (analiză de 

nevoi- planuri individuale- planuri ale comisiilor- planuri ale școlii), explicată și prin 

dispariția comisiei de dezvoltare profesională și evoluție în carieră; nu există plan de formare 

în unele unități de învățământ 

- Formalism în realizarea asistențelor la lecții, în consilierea profesională a celor asistați 

precum și în raportarea concluziilor către CA (planificarea asistențelor nu vizează indicatori 

preciși, concluziile neputând fi unitare); multitudinea responsabilităților de natură 

administrativă a încărcat excesiv programul directorilor, astfel încât uneori accentul s-a 

deplasat spre activități de acest fel 

- Lipsa unei strategii manageriale care să responsabilizeze profesorii în predarea în sistem 

online 

Recomandări: 

-     Eficientizarea activităților de perfecționare realizate la nivelul școlii în sensul diversificării 

formelor de activitate, cu accent pe aspecte practice) 

-     Conducerea școlii va monitoriza  calitatea predării pe baza unor indicatori, responsabilizând 

personalul 

- Furnizarea de cursuri de formare și pentru personalul didactic –auxiliar/ nedidactic 

- Asistențele la lecții vor urmări responsabilizarea profesorilor, motivarea acestora 

 

Indicator:  Există un buget corespunzător pentru planul de dezvoltare a resurselor umane 

Indicator realizat la nivel Acceptabil 

• se alocă  bugete pentru formare profesională 

Disfuncționalități 

- Multe unități de învățământ nu beneficiază/ nu cheltuie  bugetul alocat programelor de 

dezvoltare profesională a personalului  
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- Mulți directori nu monitorizează, prin asistențe, transpunerea în actul de predare a 

achizițiilor de la cursurile de formare 

Recomandări: 

-         Gestionarea corectă, eficientă a bugetului alocat formării/dezvoltării profesionale 

-        Asistențe având ca obiectiv responsabilizarea profesorilor mai ales pentru creșterea calității 

predării  

 

Indicator: Evaluarea performanței/ Evaluările anuale sunt obligatorii pentru toți angajații/ Se 

asigură și autoevaluarea 

• Indicator  realizat la un nivel Bun 

Disfuncționalități 

• Nu există în toate școlile procedură de evaluare a personalului, pe baza metodologie în uz 

• Formalism în evaluare, în unele cazuri 

Recomandări: 

• Realizarea și respectarea procedurii de evaluare, cf OMECTS 6143/2011, modificată și 

completată prin OM 3189/2021. 

• Creșterea nivelului de exigență al structurilor manageriale în ceea ce privește evaluarea anuală 

și acordarea calificativelor  

Indicator: Satisfacția cadrelor didactice, a elevilor cu privire la managementul organizației 

școlare, la prestația directorului / directorului adjunct 

• Indicator  realizat  la un nivel Acceptabil 

3. Din chestionarele aplicate de comisia județeană de evaluare a activității 

anuale a directorilor și directorilor adjuncți colectivelor de cadre didactice din toate 

unitățile de învățământ precum și din interviurile realizate cu acestea, rezultă scoruri 

mari privind satisfacția legată de calitatea managementului și de respectarea 

deontologiei profesionale de către directori, directori adjuncți 

Disfuncționalități 

• Nu este în atenția conducerii dezvoltarea unei culturi a autoevaluării  care să susțină 

creșterea reală a rezultatelor ( feedbackul actorilor principali nu este colectat sistematic); 

• Nu există / nu se aplică / nu se interpretează chestionare de satisfacție decât într-un număr 

foarte redus de școli 

• Nu s-au constituit baze de date cu chestionare de satisfacție privind calitatea 

managementului 

• Portofoliul directorului nu conține   istoricul feedback-ului primit din partea personalului cu 

privire la calitatea managementului 

Recomandări 

• Corelarea activității de evaluare a cadrelor didactice cu celelalte  proceduri de management  

(cu normarea, cu dezvoltarea profesională, etc) 

• Încărcarea chestionarelor de satisfacție în aplicația dedicată evaluării interne 

CONCLUZII referitoare la rezultatele evaluării, prin inspecția școlară, privind capacitatea de 

îndeplinire de către conducerile unităților de învățământ a obiectivelor manageriale esențiale 
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Obiective / domenii de competență managerială evaluate: 

a) Capacitatea managerială de asigurare a infrastructurii, resurselor, leadershipului eficient 

pentru a susține cadrele didactice în vederea obținerii și îmbunătățirii rezultatelor învățării – 

niveluri bune de performare; există școli cu nivel bun și foarte bun de performare; obiectivele 

realizate vizează preponderent infrastructura și resursele, majoritatea școlilor au făcut un salt 

calitativ semnificativ în dotarea școlilor cu tehnica necesară școlii online, profesorii fiind instruiți 

să o utilizeze.  

Directorii vor stabili strategii clare de susținere/responsabilizare a cadrelor didactice pentru 

creșterea calității actului de predare;  

Este nevoie de creșterea preocupării pentru inovare în domeniul managerial. 

b) Capacitatea managerială de a-și îmbunătăți propria activitate (de planificare, organizare, 

monitorizare, evaluare) pentru asigurarea îmbunătățirii rezultatelor învățării, capacității 

profesionale a cadrelor didactice și capacității instituționale – niveluri medii de performare: nu se 

evidențiază preocuparea, la toți directorii, pentru creșterea continuă a calității actului de predare  

prin măsuri manageriale explicite. 

c) Competențele de comunicare ale directorului cu profesorii, elevii, părinții, cu celalalte 

instituții și niveluri de decizie din cadrul sistemului de învățământ și de implicare a comunității în 

activitățile școlii –niveluri bune și foarte bune de performare;  

Este nevoie, totuși, în unele școli, de reconsiderarea comunicării școlii/ profesorilor cu elevii 

care să se facă sistematic, inclusiv prin implicarea profesorului consilier școlar. 

 

a) Monitorizarea funcționării structurilor instituționale, administrative și manageriale din școli     

 

S-au realizat și transmis la Ministerul Educației, la începutul anului școlar, precum și după fiecare 

dintre cele 2 sesiuni concurs directori, baza de date cu directorii/ directorii adjuncți și s-au 

valorificat informațiile cuprinse în cadrul acesteia, în vederea luării deciziilor în concordanță cu 

realitățile specifice mediului educațional, pentru directorii unităților de învățământ preuniversitar din 

județul Ilfov (exemplu: numirea directorilor prin detașare în interesul învățământului, la începutul 

anului școlar și după fiecare dintre cele 2 sesiuni de concurs). 

 

La începutul anului şcolar s-a aprobat în Consiliul de administrație  al inspectoratului numărul de 

membri ai CA pentru fiecare unitate de învățământ (adresa ISJ Ilfov nr. 13440/26.08.2022). 

 

Prin intermediul compartimentului Management instituțional s-a  monitorizat și evaluat calitatea 

managementului  instituțional din unitățile de învățământ preuniversitar inspectate, dar și din 

celelalte unități în vederea asigurării calității actului managerial, trecerea la un management centrat 

pe unitatea școlară: desfășurarea inspecțiilor planificate, transmiterea și colectarea fișelor de 

monitorizare, analize și raport semestrial.    

 

De asemenea, s-a verificat legalitatea procesului decizional  în unitățile de învățământ în cadrul 

tuturor formelor de inspecție derulate, concluziile regăsindu-se în rapoartele de inspecție. 
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S-a verificat, pe tot parcursul anului școlar, respectarea în teritoriu a legislației  generale și a celei 

specifice în domeniul managementului instituțional,  a ordinelor si instrucțiunilor ME si ISJ Ilfov - 

în toate ședințele cu directorii s-au făcut precizări privind legislația, s-au structurat fișele de 

monitorizare astfel încât să se evidențieze legislația în uz (aceste fișe au fost transmise directorilor) 

 

Verificarea legalității actului decizional s-a realizat în cadrul inspecțiilor școlare, ocazii cu care s-au 

consiliat directorii cu privire la emiterea corectă a deciziilor. 

 

Monitorizarea progresului și a disfuncționalităților  apărute în desfășurarea activităților proiectate în 

domeniul managementului instituțional,  în unitățile de învățământ din județul Ilfov s-a realizat prin 

utilizarea fișelor de monitorizare. 

 

Directorii unităților de învățământ au fost consiliați sistematic pe probleme de management, 

rezolvarea conflictelor, legislație, relațiile școlii cu părinții și cu administrația publică locală. S-au 

organizat periodic întâlniri cu factorii de conducere din unitățile de învățământ, pentru discutarea 

problemelor de actualitate, respectiv ședințele cu directorii, desfășurate pe baza graficului aprobat de 

inspectorul școlar general. 

 

Menținerea legăturii permanente cu instituțiile administrației publice locale și județene a fost în 

atenția compartimentului Management instituțional.  

 

3.1.4. CONCURSURI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR, DIRECTOR 

ADJUNCT 

  

CONCURS DIRECTORI, Sesiunea I 

Funcții vacante, scoase la concurs 

▪ 79 directori 

▪ 40 directori adjuncți 

Rezultate  

▪ 108 candidați cu dosare validate în aplicația informatică; 

▪ 68 candidați admiși; 

▪ 31 candidați respinși; 

▪ 5 candidați neprezentați; 

▪ 4 candidați amânați (în sesiunea specială: 3 candidați prezenți;1 candidat admis; 2 candidați 

respinși; 1 candidat neprezentat) 

 

CONCURS DIRECTORI, sesiunea II 

Funcții vacante, scoase la concurs 

▪ 33 directori 

▪ 17 directori adjuncți 

Rezultate  

▪ 38 candidați cu dosare validate în aplicația informatică; 

▪ 21 candidați admiși (16 directori, 5 directori adjuncți) 
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3.2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 
Obiectivul strategic urmărit de compartimentul Managementul Resurselor Umane a fost asigurarea 

cadrului instituțional și organizatoric pentru dezvoltarea învățământului ilfovean prin practicarea 

managementului centrat pe unitatea școlară, bazat pe principiile asigurării calității în educație.  
 

Obiectivele compartimentului Managementul resurselor umane, anul școlar 2021 - 2022: 

1. Asigurarea încadrării cu personal bine pregătit în vederea creșterii accesului la educație de calitate 

a tuturor copiilor și asigurarea condițiilor necesare implementării descentralizării instituționale 

2. Recrutarea resurselor umane la nivel județean în conformitate cu prevederile metodologice; 

3. Îndrumarea și coordonarea activității cu privire la gestionarea resursei umane din unitățile de 

învățământ din județul Ilfov; 

4. Realizarea și actualizarea bazelor de date cu privire la încadrarea cu personal  didactic a unităților școlare; 

5. Controlul si îndrumarea activității de management al resurselor umane la nivel județean în 

vederea dezvoltarea competențelor manageriale ale conducerii unităților de învățământ. 

Toate activitățile referitoare la mișcarea personalului didactic s-au desfășurat în concordanță cu 

prevederile privind politica națională în domeniul resurselor umane precizate în:  Legea nr. 1/2011 și 

cu Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2021-2022, anexă la ordinul ministrului educației naționale nr. 

5991/2020. Activitatea inspectorilor școlari din cadrul compartimentului Managementul Resurselor 

Umane, în anul școlar 2021-2022, a fost subordonată atribuțiilor inspectorilor școlari pentru 

managementul resurselor umane precizate în OMECS nr. 3400/2015 privind modificarea și 

completarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat 

prin OMECTS nr. 5530/2011. 

 

3.2.1. Personalul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov 
 

Structura organizatorică a inspectoratului școlar județean Ilfov 2021-2022 

 
Total  posturi: 41 din care 24 personal didactic și 17 personal nedidactic - an școlar 2021-2022 
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FUNCȚIA 
POST/  

NORMĂ 

Inspector școlar general  1,00 

Inspector școlar general adjunct  2,00 

DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ   

Inspector școlar pentru educație timpurie 2,00 

Inspector școlar pentru învățământ primar 3,00 

Inspector școlar pentru limba și literatura română  1,00 

Inspector școlar pentru limba franceză cu atribuții limba engleză, spaniolă, germană 1,00 

Inspector școlar pentru matematica cu atribuții pentru informatică 1,00 

Inspector școlar pentru biologie  0,50 

Inspector școlar pentru fizică cu atribuții chimie 0,50 

Inspector școlar pentru istorie atribuții geografie si socio umane 1,00 

Inspector școlar pentru religie cu atribuții pentru arte 0,50 

Inspector școlar pentru educație-fizică și sport 1,00 

Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic 0,50 

Inspector școlar pentru învățământul special 0,50 

DOMENIUL MANAGEMENT   

Inspector școlar pentru minorități naționale 0,50 

Inspector școlar pentru management instituțional 1,00 

Inspector școlar pentru managementul resurselor umane 2,00 

Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane 1,00 

Inspector școlar pentru educație permanentă  0,50 

Inspector școlar pentru activități extrașcolare 0,50 

Inspector școlar pentru proiecte educaționale 1,00 

Inspector școlar pentru învățământ particular și pentru alternative educaționale 1,50 

Inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație 0,50 

TOTAL POSTURI PERSONAL DIDACTIC/NORME DIDACTICE 24,00 

Juridic  1,00 

Audit public intern  1,00 

DOMENIUL ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV  

Contabilitate  4,50 

Secretariat și arhivă 1,00 

Rețea școlară, plan de școlarizare 1,00 

Salarizare, normare 3,00 

Informatizare  2,00 

Tehnic-administrativ  2,00 

Depozit de carte școlară  1,50 

TOTAL  POSTURI PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 17,00 

TOTAL GENERAL 41,00 
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3.2.2.Asigurarea personalului din unitățile de învățământ ilfovene 

 

Pe parcursul anului școlar, Compartimentul Managementul resurselor umane a urmărit o gestionare 

corectă și eficientă a resurselor umane din rețea, precum și antrenarea conducerilor unităților de 

învățământ în rezolvarea cu promptitudine a situațiilor privind încadrarea, apărute în cursul anului 

școlar aplicând prevederile din OME 5991/11.11.2020 Anexă la Metodologia - cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-

2022, ORDIN OMEC Nr. 5574/2020 din 17.09.2020 privind organizarea și desfășurarea 

concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului 

școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,  O.M.E.N. nr. 4959 / 2013 și ale  

O.M.E.C.T.S. nr. 5625 / 2011 pentru unitățile de învățământ particular din învățământul 

preuniversitar ilfovean. 

 

A fost realizată o comunicare eficientă cu directorii și cadrele didactice din unitățile școlare ilfovene 

privind aplicarea corectă a legislației în domeniul încadrării, normării și salarizării personalului. S-

au aplicat măsuri privind încadrarea în numărul de posturi și în bugetul aprobat cu solicitarea 

suplimentării unor posturi didactice în conformitate cu formațiunile de studiu existente. S-a asigurat 

transparența întregului proces de selecție, evidență, recrutare și încadrare a personalului didactic prin 

respectarea prevederilor legale referitoare la mobilitatea personalului didactic precum și recrutarea 

resurselor umane la nivel județean în conformitate cu prevederile legale privind mobilitatea 

personalului didactic urmărind asigurarea încadrării tuturor unităților de învățământ preuniversitar 

cu personal didactic calificat în procent cât mai mare. 

 

Situația posturilor (didactice, didactice auxiliare și nedidactice) din unitățile de învățământ din 

județul Ilfov a cunoscut o linie ascendentă, urmare a dezvoltării rețelei și a creșterii populației 

școlare, după cum urmează: 

 

NUMĂR TOTAL DE POSTURI  

(PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC) 

NUMARUL DE POSTURI DIN INVATAMANTUL 

PREUNIVERSITAR FINANTATE DE CONSILIUL 

JUDETEAN SI CONSILIUL LOCAL 

NUMARUL DE POSTURI IN 

INVATAMANT FINANTATE DE M.E. 
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4258.72 131.00 64.00 67.00 4127.72 75.50 41 6.00 11.50 12.50 4.50 4334.22 
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S-a realizat și actualizat baza de date cu privire la încadrarea cu personal  didactic a unităților 

școlare în învățământul de masă după cum urmează: 

Posturi ocupate cu personal didactic de predare învățământ de masă 

Personal 

didactic 

de 

predare 

din care: 
Personal 

didactic 

de 

predare  

din care: 
Personal 

didactic 

de 

predare  

din care: 

Baza 

(total/ 

procent) 

Plata cu 

ora 

(total/ 

procent) 

Baza 

urban 

(total/ 

procent) 

Plata cu 

ora 

urban 

(total/ 

procent) 

Baza 

rural 

(total/ 

procent) 

Plata cu 

ora rural 

(total/ 

procent) 
TOTAL URBAN RURAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3248.97 
2512.07 

77% 

736.90 

23% 

1367.35 

42% 

1088.16 

80% 

279.19 

20% 

1881.62 

58% 

1423.91 

76% 

457.71 

24% 

 

SITUATIA PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIN INV. PREUNIV. DE STAT: 

ISJ+CCD+PC+CSS+CEX, an școlar 2021 – 2022 

Judetul 

Personal didactic de predare 

Personal 

didactic 

de 

predare 

din care: 
Personal 

didactic 

de 

predare  

din care: 
Personal 

didactic 

de 

predare  

din care: 

Baza 
Plata 

cu ora 

Baza 

urban 

Plata 

cu ora 

urban 

Baza 

rural 

Plata 

cu 

ora 

rural 
TOTAL URBAN RURAL 

Ilfov 48.00 38.06 9.94 45.00 35.06 9.94 3.00 3.00   

 

SITUATIE CENTRALIZATA PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIN INV. PREUNIV. DE 

STAT: ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ + (SPECIAL + CJRAE) + (ISJ+CCD+PC+CSS), 

an școlar 2021 – 2022 

Judetul 

Posturi ocupate cu personal didactic de predare 

Personal 

didactic 

de 

predare 

din care: 
Personal 

didactic 

de 

predare  

din care: 
Personal 

didactic 

de 

predare  

din care: 

Baza 
Plata 

cu ora 

Baza 

urban 

Plata 

cu ora 

urban 

Baza 

rural 

Plata 

cu 

ora 

rural 
TOTAL URBAN RURAL 

Ilfov 3412.47 2647.91 764.56 1412.35 1123.22 289.13 2000.12 1524.69 475.43 

 

Posturi ocupate cu personal didactic de predare 

Personal 

didactic de 

predare 

din care: 
Personal 

didactic de 

predare  

din care: 
Personal 

didactic de 

predare  

din care: 

Baza 
Plata 

cu ora 

Baza 

urban 

Plata 

cu ora 

urban 

Baza 

rural 

Plata 

cu ora 

rural 
TOTAL URBAN RURAL 

3412.47 2647.91 764.56 1412.35 1123.22 289.13 2000.12 1524.69 475.43 
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Posturile rămase neocupate în urma etapelor de mobilitate derulate conform calendarului de 

mobilitate a personalului didactic  au fost   repartizate în urma concursului/ testării de ocupare a 

posturilor/ catedrelor rămase vacante organizat la nivelul unității și  în regim de plata cu ora 

personalului didactic titular/ asociat și pensionar. 

 

SITUAȚIE PE JUDEȚ A OCUPĂRII NORMELOR/POSTURILOR DIDACTICE DIN ÎNV. 

PREUNIVERSITAR: ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ + (SPECIAL + CJRAE) + 

(ISJ+CCD+PC+CSS), an școlar 2021 – 2022 

Norme/ 

posturi 

didactice 

Titulari  

încadrați in 

norma de baza 

Cadre 

didactice 

debutante, 

care nu au 

dobândit 

definitivarea 

în învățământ) 

Cu studii 

superioare, în 

alt domeniu 

diferit de cel 

corespunzător 

postului 

didactic 

Studenți, în 

curs de 

calificare 

Cu studii 

medii 

T
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În județul Ilfov, există un număr mare de posturi vacante și un număr mic de cadre didactice din 

județ care se titularizează anual. Există fenomenul fluctuației interjudețene a cadrelor didactice, 

determinate de plecarea în județele de proveniență a cadrelor didactice care s-au titularizat în anii 

școlari anteriori.  
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La Concursul Național de Titularizare din 13.07.2022  situația posturilor vacante și  a numărului de 

candidați a  fost următoarea: 

An școlar Total norme 

didactice 

Posturi vacante 

complete 

Dintre care, 

titularizabile 

Candidați înscriși 

2022-2023 3412 437 397 714 

 

 

NUMARUL TOTAL DE PERSOANE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 

NUMARUL TOTAL 

DE PERSOANE 

DISTINCTE 

ÎNCADRATE ÎN 

INVATAMANTUL 

PREUNIVERSITAR 

DE STAT 

CORESPUNZĂTOR 

NUMĂRULUI DE  

ELEVI ȘI 

PREȘCOLARI 

An școlar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
2021-

2022 

TOTAL NR. DE CLASE SI GRUPE DIN 

INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 
1945 1948 1951 2051 2160 

din 

care: 

TOTAL NR. CLASE ȘI GRUPE 

DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR SPECIAL 

16 16 15 14 15 

TOTAL NR. CLASE ȘI GRUPE 

DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR DE MASA 

1930 1932 1936 2037 2145 

TOTAL NR. DE ELEVI SI 

PRESCOLARI DIN INV. PREUNIV. DE 

STAT 

46628 48074 48938 50074 52649 

din 

care: 

NR. DE ELEVI SI 

PRESCOLARI IN 

INVATAMANTUL SPECIAL 

(conform datelor existente in 

SIIIR) 

117 102 101 123 121 

NR. DE ELEVI SI 

PRESCOLARI IN 

INVATAMANTUL DE MASA 

DE STAT (conform datelor 

existente in SIIIR) 

46511 47972 48837 49951 52528 

TOTAL GENERAL PERSOANE 

DISTINCTE INCADRATE IN 

INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 

DE STAT 

3304 3407 3528 3645 3829 
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3.2.3.Nivelul calitativ al încadrării cu personal didactic în anul școlar 2021-2022 

 

Situația statistică privind nivelul calitativ al încadrării personalului didactic în anul școlar 2021– 

2022,  oferă imaginea unei bune acoperiri cu personal didactic calificat a posturilor și catedrelor 

vacante – în condițiile specifice județului Ilfov, în care se titularizează cadre didactice care au 

domiciliul în alte județe și solicită detașări sau pretransfer pentru apropiere de domiciliu -  prin 

creșterea normelor ocupate prin plata cu ora. 

 

Comisia județeană de mobilitate de la nivelul ISJ Ilfov a asigurat încadrarea cu personal didactic 

pentru posturile vacante/rezervate prin derularea ședințelor de repartizare/ocupare, conform 

calendarului de mobilitate a personalului didactic. 

 

Posturile neocupate la nivelul ISJ au intrat în procedura de ocupare la nivelul unităților de 

învățământ, în sistem de plata cu ora sau prin organizarea concursurilor/ testării personalului fără 

studii corespunzătoare postului. Au fost organizate concursuri la nivelul unităților de 

învățământ cu respectarea metodologiei și a OMECTS nr. 4959/2013 și OMEC Nr. 5574/2020 din 

17.09.2020 privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2.  

 

În vederea coordonării activității cu privire la gestionarea resursei umane și asigurării transparenței  

încadrării cu personal didactic a unităților școlare, s-au realizat: 

a. Menținerea și actualizarea permanentă a site-ului ISJ dedicat resurselor umane: Mișcarea 

personalului didactic http://www.isjilfov.ro. 

b. Utilizarea aplicației  ME pentru gestionarea datelor privitoare la cadrele didactice 

participante la concursurile de titularizare și a posturilor. 

c. Constituirea comisiilor de concurs și de monitorizare a concursurilor desfășurate la 

nivelul unităților de învățământ, prin reprezentanții ISJ - membri în comisiile de concurs constituite 

în baza OMECTS nr. 4959/2013.   

d.  Verificarea normării cu personal didactic pentru toate unitățile de învățământ și 

realizarea bazei de date la nivel județean, cu încadrarea în normele atribuite județului Ilfov. 

e. Verificarea/corectarea Proiectelor de încadrare ale fiecărei unități de învățământ, conform 

Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.165/2018 și Ordinul nr. 5350/2018 pentru modificarea 

Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a 

personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata 

cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar. 

 

Situatia privind ocuparea posturilor din invățământul preuniversitar de stat: învățământ de 

masă, an școlar 2021 – 2022: 
An școlar Total 

norme 

didactice 

Norme ocupate cu 

profesori titulari 

Personal suplinitor 

calificat în anul 

școlar 2021-2022 

Personal necalificat 

în anul școlar 2021-

2022 

Număr 

total 
% 

Număr 

total 
% 

Număr 

total 
% 

2021-2022 3249 2392 74% 652 20% 205 6% 

 

http://www.isjilfov.ro/
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Situația încadrării pe categorii de personal didactic din ultimul an școlar, indică o situație dificilă 

în rândul profesorilor pentru învățământul primar, cu precădere în mediul rural. Astfel, 16% dintre 

profesorii pentru învățământ preșcolar sunt încadrați în regim PCO și 11% sunt suplinitori 

necalificați. Procentele sunt asemănătoare și pentru profesorii pentru învățământ primar: 11%- PCO, 

respectiv 6% suplinitori necalificați. În cazul profesorilor de gimnaziu și liceu, 19% dintre orele de 

curs sunt distribuite în regim PCO. 

 

N
iv

el
u

l 
d

e 
în

v
ă

ță
m

â
n

t Norme/posturi 

didactice 

Norme/posturi didactice acoperite cu: 

T
it

u
la

ri
 î

n
ca

d
ra

ți
 i

n
 n

o
rm

a 

d
e 

b
az

a 

T
it

u
la

ri
 (

în
ca

d
ra

ți
 p

es
te

 

n
o

rm
a 

d
e 

b
az

a 
in

 r
eg

im
 

d
e 

p
la

ta
 c

u
 o

ra
) 

C
ad

re
 d

id
ac

ti
ce

 c
al

if
ic

at
e 

an
g

aj
at

e 
p

e 
p
er

io
ad

a 

d
et

er
m

in
at

a 
in

 n
o

rm
a 

d
e 

b
az

a 
sa

u
 p

e 
fr

ac
ți

u
n

e 
d
e 

n
o

rm
a 

C
ad

re
 d

id
ac

ti
ce

 c
al

if
ic

at
e 

an
g

aj
at

e 
p

e 
p
er

io
ad

a 

d
et

er
m

in
at

a 
(î

n
ca

d
ra

te
 

p
es

te
 n

o
rm

a 
d

e 
b
az

a 
in

 

re
g

im
 d

e 
p

la
ta

 c
u

 o
ra

) 
P

er
so

n
al

 d
id

a
ct

ic
 c

al
if

ic
at

 

as
o
ci

at
 (

an
g

aj
at

 i
n

 a
lt

e 

d
o

m
en

ii
 d

e 
ac

ti
v

it
at

e)
 

în
ca

d
ra

t 
in

 r
eg

im
 d

e 
p

la
ta

 

cu
 o

ra
 

P
er

so
n

al
 d

id
ac

ti
c 

ca
li

fi
ca

t 

p
en

si
o
n

at
 î

n
ca

d
ra

t 
in

 

re
g

im
 d

e 
p

la
ta

 c
u

 o
ra

 PERSONAL DIDACTIC FARA 

STUDII CORESPUNZATOARE 

POSTULUI 

Cu studii 

superioare, în alt 

domeniu diferit de 

cel corespunzător 

postului didactic 

Studenți, 

în curs 

de 

calificare 

Cu 

studii 

medii 

T
o

ta
l 

d
in

 

ca
re

: 

T
o

ta
l 

/ 
P

ro
ce

n
t 

 

T
o

ta
l 

/ 
P

ro
ce

n
t 

 

T
o

ta
l 

/ 
P

ro
ce

n
t 

 

T
o

ta
l 

/ 
P

ro
ce

n
t 

 

T
o

ta
l 

/ 
P

ro
ce

n
t 

 

T
o

ta
l 

/ 
P

ro
ce

n
t 

 

T
o

ta
l 

/ 
P

ro
ce

n
t 

 

T
o

ta
l 

/ 
P

ro
ce

n
t 

 

T
o

ta
l 

/ 
P

ro
ce

n
t 

 

U
rb

a
n

 

R
u

ra
l 

T
o

ta
l 

in
v
 

p
re

șc
o

la
r 

7
1
3
 

3
5
5
 

3
5
8
 

4
0
5
 

5
7
 %

 

1
1
5
 

1
6
 %

 

8
7
 

1
2
%

 

1
6
 

2
%

 

1
 

0
,1

4
%

 

9
 

1
.2

6
%

 

4
1
 

6
%

 

2
6
 

4
%

 

1
3
 

2
%

 

T
o

ta
l 

in
v

 

p
ri

m
a

r 

9
3
1

.4
8
 

3
9
4

.4
3
 

5
3
7

.0
5
 

6
1
6

.2
7
 

6
6
%

 

9
8
.8

7
 

1
1
%

 

1
1
6

.7
3
 

1
3
%

 

1
1
.6

7
 

1
%

 

7
.5

6
 

0
,8

1
%

 

2
1
 

2
.2

5
%

 

4
4
.0

5
 

5
%

 

1
2
.1

1
 

1
%

 

3
.2

2
 

0
.3

4
%

 

T
o

ta
l 

in
v
 

g
im

n
a

zi
a

l 

1
1
5
5

.7
1
 

4
4
2

.7
9
 

7
1
2

.9
2
 

6
0
6

.3
3
 

5
2
%

 

2
2
7

.1
6
 

2
0
%

 

1
7
3

.8
6
 

1
5
%

 

3
9
.2

9
  

3
%

 

2
3
.9

1
 

2
%

 

2
6
.0

5
 

2
.2

5
%

 

4
7
.9

6
 

4
%

 

5
.2

7
 

0
.4

5
%

 

5
.8

8
 

0
.5

%
 

T
o

ta
l 

in
v
 

p
ro

fe
si

o
n

a
l 

5
5
.9

3
 

1
5
.4

4
 

4
0
.4

9
 

2
1
.7

7
 

3
9
%

 

1
2
.4

7
 

2
2
%

 

9
.5

1
 

1
7
%

 

2
.5

5
 

5
%

 

4
.1

7
 

7
%

 

5
.3

 

9
.4

%
 

0
.1

6
 

0
.2

8
%

 

0
%

 

0
%

 

T
o

ta
l 

in
v

a
ta

m
a

n

t 
li

ce
a

l 

3
7

9
.6

2
 

1
5

6
.9

4
 

2
2

2
.6

8
 

2
1

3
.1

3
 

5
6

%
 

6
2

.4
5
 

1
6

%
 

4
3

.2
7
 

1
1

%
 

2
1

.8
 

6
%

 

1
1

.3
4
 

3
%

 

1
8

.3
3
 

5
%

 

7
.6

9
 

2
%

 

0
%

 

1
.6

1
 

0
.4

2
%

 

T
o

ta
l 

în
v
. 

p
o

st
li

ce
a

l 

(b
u

g
et

) 

1
3

.2
3
 

2
.7

5
 

1
0

.4
8
 

0
.1

8
 

1
%

 

1
1

.0
2
 

8
3

%
 

0
.8

3
 

6
%

 

0
%

 

0
%

 

1
.2

 

9
%

 

0
%

 

0
%

 

0
%

 

T
o

ta
l 

in
v
. 

P
re

u
n

iv
. 

m
a

sa
 

(b
u

g
et

) 

3
2

4
8

.9
7
 

1
3

6
7

.3
5
 

1
8

8
1

.6
2
 

1
8

6
2

.6
8
 

5
7

%
 

5
2

6
.9

7
 

1
6

%
 

4
3

1
.2

 

1
3

%
 

9
1

.3
1
 

3
%

 

4
7

.9
8
 

1
,4

7
%

 

8
0

.8
8
 

2
.4

8
%

 

1
4

0
.8

6
 

4
%

 

4
3

.3
8
 

1
.3

3
%

 

2
3

.7
1
 

0
.7

2
%

 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

186 

Fluctuația pe posturile didactice este foarte ridicată pe catedrele de educatoare și învățător. Posturile 

sunt vizate a fi ocupate la titularizare în special în mediul urban. 

Situația cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile de pensionare: 

 
Situație 

pentru an 

școlar 

Total cadre 

didactice titulare 

care îndeplinesc 

condițiile de 

pensionare  

începând cu 1 

septembrie 2021/ 

2022 

Nr. cadrelor 

didactice 

titulare care 

se vor 

pensiona 

începând cu 

1 septembrie 

2021/ 2022 

Nr. cadrelor didactice 

titulare, femei, care au 

solicitat menținerea în 

activitate ca titular până la 

împlinirea vârstei de 65 de 

ani, in baza Deciziei Curții 

Constituționale nr. 387/2018 

Nr. cadrelor didactice cu 

gradul didactic I sau cu 

titlul științific de doctor 

menținute in activitate, 

ca titulare, peste varsta 

de 65 ani, începând cu 1 

septembrie 2021/ 2022 

2021-2022 91;   0.023% 25 50 16 

2022-2023 94;   0,024% 15 63 16 

indeplinesc
conditiile de
pensionare

 se vor pensiona
solicită

menţinerea în
activitate ca

titular până la
împlinirea

vârstei de 65 de
ani,

mentinute in
activitate, ca

titulare, peste
varsta de 65

ani,

91

25 50

16

94

15

63

16

2021-…
2022-…

 
 

Se observă un număr constant de cadre didactice care au vârsta de pensionare la nivelul județului Ilfov, o 

reducere ușoară a numărului de cadre didactice care se pensionează începând cu 1 septembrie a fiecărui 

an școlar, o ușoară creștere a numărului de cadre didactice care au solicitat menținerea în activitate ca 

titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, in baza Deciziei Curții Constituționale nr. 387/2018 și un 

număr constant de cadre didactice cu grad didactic I sau cu titlul științific de doctor menținute in 

activitate, ca titulare, peste vârsta de 65 ani, începând cu 1 septembrie 2021, respectiv 2022. 

 

3.2.4. Evoluția normării posturilor/ normelor pe tipuri de personal 

 

An școlar Total posturi Urban Rural 

2017-2018 3589 1430 2159 

2018-2019 3721 1491 2230 

2019-2020 3824 1548 2276 

2020-2021 3988 1647 2341 

2021-2022 4334 1791 2543 
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CONFIGURAREA  FORMĂRII POSTURILOR  didactic, didactic auxiliar și nedidactic în perioada 

2017-2022 

 

Creșterea numărului de norme didactice din învățământul ilfovean au drept cauză sporirea populației 

școlare, dată fiind Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov privind modernizarea infrastructurii 

rutiere, construcția și modernizarea de școli, grădinițe și afterschool-uri, creșterea natalității și a 

fenomenului de suburbanizare, mai accentuat în prima coroană de localități din jurul Bucureștiului. 

 

Se observă o creștere  a numărului de posturi finanțate de ME și de Consiliul Local  

An școlar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
2021-

2022 

NUMARUL DE 

POSTURI DIN 

INV. PREUNIV. 

FINANTATE 

DE CONSILIUL 

JUDETEAN SI 

CONSILIUL 

LOCAL 

TOTAL NR. POSTURI INV. 

PREUNIVERSITAR FINANTAT DE 

ADM. 

3533 3664 3753.82 3921 4259 

din  

care : 

INV. PREUNIV. FINANTAT 

DIN BUGETUL PROPRIU AL 

C.J. 

136 134 133 131 131 

din 

care: 

CJRAE, CENTRE SI 

CABINETE DE 

ASISTENTA 

PSIHOPEDAGOGICA, 

CENTRE SI 

CABINETE 

LOGOPEDICE 

64 64 63 64   64 

INV. SPECIAL 72 70 70 67 67 

INV. PREUNIV. FINANTAT 

DIN BUGETUL PROPRIU AL 

C.L. 

3397 3530 3620.82 3790 4128 

An școlar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
2021-

2022 

NUMARUL DE 

POSTURI IN 

INVATAMANT 

FINANTATE 

DE M.E. 

TOTAL POSTURI FINANTATE DE ME 55.5 57 70 67 75,5 

din  

care : 

I.S.J 31.5 32.5 38.5 38.5 41 

C.C.D. 5.5 5.5 5.5 5.5 6 

PALATE SI CLUBURI ELEVI 10 9.5 10.5 10.5 11,5 

CLUBURI SPORTIVE 

SCOLARE 
8.5 9.5 15.5 12.5 12.5 

CEX     4,5 

TOTAL GENERAL POSTURI 3588.5 3721 3823.82 3988 4334 
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Numărul de posturi din învățământul preuniversitar are ca principal factor de creștere,  rata de 

evoluție a numărului de elev  de vârsta preșcolară.  
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Ocuparea posturilor/ normelor  pe categorii de personal  

Procentul cadrelor didactice titulare se apropie de media pe țară dar rămâne încă un deziderat 

creșterea acestuia.  

 

 
 

Tabelul sintetizator reflectă imaginea statistică a încadrării personalului didactic în ultimii 5 ani. Se 

observă creșterea normelor didactice de la un an la altul, ca urmare a sporirii efectivelor de 

preșcolari/elevi. Au crescut normele ocupate cu titulari, prin încadrarea în regim de plată cu ora în 

lipsa ofertei de personal didactic calificat simultan cu o medie de aproximativ 5%  a normelor 

ocupate cu personal didactic fără studii corespunzătoare.  

 

În ciuda eforturilor depuse de personalul din inspectorat, totuși, în județul Ilfov, există: 

▪ procentul  scăzut al normelor ocupate de titulari (media ultimilor ani – 74,88%),  

▪ se menține un procent  privind încadrarea cu  suplinitori calificați – 19,26% 

▪ un număr ridicat de cadre didactice necalificate (media ultimilor 5 ani – 5,83% 

▪  

Anul școlar Nr. total 

norme 

didactice 

Norme didactice ocupate cu: 

Personal didactic - 

titulari 

Personal didactic -

suplinitori 

calificați 

Personal didactic - 

suplinitori fără studii 

corespunzătoare 

Norme % Norme % Norme % 
2017-2018 2786,25 2106,72 75,62% 531 19,05% 148,53 5,33% 

2018-2019 2921,25 2197,61 75,23% 535,72 18,33% 187,92 6,40% 

2019-2020 3015.57 2270,49 75,29% 566,55 18,79% 178,53 5,92% 

2020-2021 3135,75 2330 74,3% 635,5 20,2% 168,5 5,5% 

2021-2022 3249 2390 74% 651 20% 208 6% 

Media   74,88%   19.26%   5,83% 
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Evoluția posturilor titularizabile și ocupare în urma concursului de titularizare 

 

Număr constant mare de posturi / catedre scoase la concurs în județul Ilfov, pentru asigurarea 

stabilității personalului didactic în unitățile școlare dar Metodologia de mișcare a personalului 

didactic permite fluctuația cadrelor didactice în județele de domiciliu. 

STATISTICĂ CNU 2017-2021 
 

2017- 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

TITULARIZABILE 399 298 441 314 397 

TOTAL CANDIDATI 

INSCRISI 

529 448 624 343 714 

PREZENTI 348 287 451 277 417 

PESTE 7 219 187 245 152 193 

PESTE 5 117 110 140 85 117 

CANDIDATI 

TITULARIZATI 

135 108 155 250 225 

 

 
În județul llfov, există un număr mare de posturi vacante și un număr mic de cadre didactice care se 

titularizează anual. Se observă o creștere a numărului de candidați la concursurile naționale pentru 

titularizare, un număr mare fiind candidați din alte județe. Fenomenul fluctuației cadrelor 

didactice la nivel interjudețean este semnificativ fiind determinat de plecarea în județele de 

proveniență a cadrelor didactice care s-au titularizat în anii școlari anteriori, în proporție de 56 %.  
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3.2.5.Concluzii 

 

Compartimentul Managementul resurselor umane a urmărit  gestionarea corectă și eficientă a 

resurselor umane din rețea și rezolvarea cu promptitudine a situațiilor apărute în cursul anului școlar 

privind încadrarea  personalului didactic. Situația posturilor (didactice, didactice auxiliare și 

nedidactice) din unitățile de învățământ din județul Ilfov a cunoscut o linie ascendentă, urmare a 

dezvoltării rețelei și a creșterii populației școlare. 

 

Creșterea numărului de norme didactice din învățământul ilfovean este datorat  Strategiei de 

Dezvoltare a Județului Ilfov privind modernizarea infrastructurii rutiere, construcția și modernizarea 

de școli, grădinițe și afterschool-uri, creșterea natalității și a fenomenului de suburbanizare, mai 

accentuat în prima coroană de localități din jurul Bucureștiului. 

Tendința de reducere a numărului de posturi didactice încadrate cu personal didactic fără studii 

corespunzătoare postului, inițiată cu 3-4 ani în urmă, în    ciuda unei ușoare scăderi, rămâne încă un 

deziderat în condițiile în care   oferta de cadre didactice calificate este din ce în ce mai redusă.  

Fenomenul fluctuației cadrelor didactice la nivel interjudețean este semnificativ și este 

determinat de plecarea în județele de proveniență a cadrelor didactice care s-au titularizat  pe 

posturile vacante din județul Ilfov. 

 

Pentru   fiecare   etapă   de   mobilitate   a   personalului   didactic   prevăzută   în Calendar au fost 

îndrumate și monitorizate comisiile de mobilitate din unitățile școlare și conducerile acestora prin 

realizarea de proceduri și precizări postate pe   site-ul   ISJ   Ilfov   privind   aplicarea   corectă   și   

în   termen   a   prevederilor   din Metodologie.  Monitorizarea   procesului   de   asigurare   a   

resurselor   umane   pentru   toate unitățile   școlare   din   județ   a   relevat   și   disfuncții   apărute   

în   desfășurarea  activităților   proiectate,   concretizate   îndeosebi   în   nerespectarea   termenelor 

precum și în completarea mai  puțin riguroasă a documentelor solicitate pentru fiecare etapă de 

mobilitate a personalului didactic. O   atenție   deosebită   a   fost   acordată   verificării   respectării   

în   teritoriu   a legislației generale și specifice, a ordinelor și instrucțiunilor Ministerului Educației și   

ale   Inspectoratului   Școlar   Județean   Ilfov   în   domeniul   mobilității personalului didactic de 

predare, de aplicare corectă a prevederilor legislative în vederea asigurarea legalității. 
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3.3. DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE 

 
3.3.1. Obiectivele  perfecționării/formării continue pentru  anul  școlar 2021-2022 

 

OBIECTIV STRATEGIC: 

Dezvoltarea profesională a resurselor umane din școala ilfoveană prin 

perfecționarea/formarea continuă a personalului didactic de predare,  conducere, îndrumare și 

control și a celui didactic auxiliar, conform principiilor didacticii moderne, în funcție de nevoile 

identificate pe baza analizei de nevoi. 

 

OBIECTIV GENERAL  

Dezvoltarea sistemului de formare continuă a personalului didactic, monitorizarea 

unităților școlare cu privire la valorizarea resurselor umane, utilizarea  corectă și eficientă 

a resurselor materiale și financiare în vederea creșterii calității actului educațional 

 

Obiective specifice: 

▪ Promovarea unui management eficient al acțiunilor de informare și documentare care să 

conducă la realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare a sistemului de formare 

continuă a personalului didactic. 

▪ Monitorizarea unităților școlare în ceea ce privește folosirea corectă a resurselor 

umane/încadrare corectă și atragerea cadrelor didactice calificate. 

▪ Atingerea standardelor profesionale prin formarea continuă a personalului din inspectorat 

și a celui din unitățile de învățământ. 

 

PRIORITATEA: Perfecționarea/formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar ilfovean în vederea îmbunătățirii competențelor psiho-pedagogice, lingvistice și 

de reglare a propriei activități în instituția școlară.   

 

ȚINTĂ: Menținerea și sporirea calității resurselor umane realizată prin programe de 

perfecționare și formare continuă.  

 

CONTEXT: 

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și-a propus activități de dezvoltare profesională, direcționate 

pe îmbunătățirea standardelor  profesionale ale cadrelor didactice. În acest sens, principalele 

direcții strategice s-au focalizat pe înfăptuirea obiectivelor întregului sistem educațional ilfovean, 

prin modalități și mijloace specifice.   

 

Toate activitățile de perfecționare și formare continuă  au fost îndreptate în direcția îmbunătățirii 

exercițiului profesional al cadrelor didactice centrat pe următoarele coordonate: 

▪ monitorizarea rezultatelor obținute de cadrele didactice formabile la clasa de elevi; 

▪ organizarea și desfășurarea activităților de perfecționare și formare continuă a 

managerilor școlari, a personalului didactic din județ; 

▪ amplificarea preocupărilor formativ-didactice în vederea cunoașterii și respectării 

legislației școlare în vigoare; 

▪ finalizarea programelor de formare pentru cadrele didactice care predau la clasa 

pregătitoare, clasele a V - a, a VI – a și a VII – a, conform noilor programe școlare. 
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3.3.2. Perfecționarea/ formarea continuă a  personalului didactic. Direcții de acțiune 

 

În anul școlar 2021 – 2022, strategia Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, privind activitatea 

de formare  continuă s-a bazat pe: 

-   îmbunătățirea calității și a eficacității sistemului de  formare continuă; 

-   facilitarea accesului la educație și formare continuă; 

-   deschiderea sistemului de formare continuă către spațiul european. 

 

Programele  propuse pentru atingerea obiectivelor au fost:  

- programe de formare continuă inițiate de M.E.,  pentru susținerea schimbărilor apărute în 

sistem; 

- formarea continuă ofertată de CCD Ilfov și alte instituții abilitate în domeniu pe baza nevoilor 

de formare identificate la nivel de județ; 

- continuarea programelor de formare continuă în parteneriate internaționale. 

 

Direcțiile  de acțiune la nivelul Inspectoratului Școlar Județean  Ilfov au fost: 

▪ îmbunătățirea activității de predare la clasă a cadrelor didactice prin punerea în practică a 

competențelor dobândite prin participarea la programele de formare continuă; 

▪ asigurarea accesului egal la perfecționare și formare continuă a cadrelor didactice 

ilfovene; 

▪ facilitarea și sprijinirea evoluției carierei  cadrelor didactice pentru dezvoltarea 

profesională și personală conform politicilor M.E. pentru formarea resurselor umane; 

▪ formarea continuă a cadrelor didactice în scopul valorificării și stimulării creativității 

profesionale prin aplicarea unor strategii centrate pe elev în procesul de instructiv-

educativ; 

▪ formarea managerială a directorilor  din învățământul preuniversitar; 

▪ perfecționarea personalului didactic auxiliar și nedidactic.    

 

În  anul școlar 2021 – 2022,  în domeniul perfecționării și formării continue a cadrelor didactice, 

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a organizat sesiuni metodico - științifice de comunicare, 

simpozioane, schimburi de experiență pe probleme de specialitate și psiho-pedagogice, dezbateri, 

stagii periodice de informare științifică în domeniul specialității și în domeniul științelor 

educației, ședințe periodice de instruire a directorilor unităților de învățământ, activități de 

formare curentă a managerilor școlari. 

 

Informațiile din domeniul perfecționării/formării continue au fost diseminate la ședințele 

organizate pentru responsabilii comisiilor pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră,  

precum și la ședințele de instruire organizate cu directorii unităților de învățământ. 

Toate activitățile metodice desfășurate în școli au fost monitorizate de Inspectoratul Școlar 

Județean Ilfov, din punct de vedere calitativ, prin inspectorii școlari și profesorii metodiști. 

 

Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice  s-au organizat  pe grupe de localități, tratându-se 

noutățile din domeniul științific, metodic, psiho-pedagogic și psiho-relațional.                                                                                                                                  

 

Nr. 

crt. 

Titlul cercului pedagogic Specialitatea Data și 

modalitatea 

desfășurării 

Locația 

1. Modalități de comunicare și Învățământ 02.12.2021/ ora 13 online 
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învățare online în învățământul 

preșcolar 

preșcolar 1 

Semestrul I 

25.11.2021/ ora 13 

18.11.2021/ ora 13 

09.12.2021/ ora 13 

2. Grădina de relaxare, liniște și 

învățare-schimburi de idei- 

momentul de lectură Proiectarea 

didactică, punându-se accent pe 

operaționalizarea obiectivelor. 

 

Învățământ 

preșcolar 1 

Semestrul al II-lea 

24.05.2022/ 

ora 13 07.04.2022/ 

ora 13 05.05.2022/ 

ora 13 26.05.2022/ 

 

Grădinița Voinicel 

Chitila, Liceul 

Tehnologic "Doamna 

Chiajna" Roșu – 

Chiajna, Grădinița nr. 

1 Balotești, 

Școala Gimnazială 

"Mihai Eminescu" 

Ghermănești - Snagov 

3. Modalități de comunicare și 

învățare online în învățământul 

preșcolar 

Învățământ 

preșcolar 2 

Semestrul I 

24.11.2021/ ora13.00 

25.11.2021 /ora 13.00 

07.12.2021/ora 13.00 

09.12.2021/ora 13.00 

online – Școala 

Gimnazială Nr. 3 

Voluntari  

online – Grădinița 

Nr.1 Dobroești online 

– Grădinița Nr. 2 

Bragadiru online – 

Grădinița Nr. 2 Jilava 

4. Proiectarea activităților în echipă 

și derularea în comun a unui 

proiect tematic – experiențe 

împărtășite 

Învățământ 

preșcolar 2 

Semestrul al II-lea 

17.05.2022/ 

ora 13.00 19.05.2022/ 

ora 13.00 06.05.2022/ 

ora 13 .00 24.05.2022/ 

ora 13.00 

Grădinița Nr. 2 

Voluntari  

Grădinița Nr. 4 

Popești Leordeni  

Grădinița Nr. 3 

Bragadiru Grădinița 

Nr. 1 Pantelimon 

5. 1. Atelier de lucru ”Cum să 

predai?!-Strategii de lucru 

interactive” 2. Exemple de bună 

practică- ”Cum să predai?!-

Strategii de lucru interactive” 3. 

”3 motive să-ți recomand o carte” 

Învățământ primar 

(zona de nord)  

Semestrul I 

9.12.2021; 18.11.2021; 

16.12.2021; 14.12.2021 

Online 

6. 

 

 

1. Atelier de lucru /exemple de 

bună practică. Lectura...spațiul de 

interacțiune a cititorului cu textul  

2. ”Educația ecologică în 

învățământul primar” 3. ”3 

motive să-ți recomand o carte” 

Învățământ primar 

(zona de nord)  

Semestrul al II-lea 

06.04.2022; 

12.04.2022; 5.05.2022; 

4.05.2022 

Școala Gimnazială nr. 

2 Periș,  

Școala Gimnazială 

”Mihai Eminescu” 

Ghermănești, Școala 

Gimnazială 1 Dascălu,  

Școala Gimnazială 

”Prof. Ion Vișoiu” 

Chitila 

7. Diferențierea învățării. Strategii 

de adaptare curriculară. 

Învățământ primar 

(zona de sud)  

Semestrul I 

02.12.2021 Online  

Cățelu - Glina, 

Dărăști, Cernica 

8. Evaluarea digitală Învățământ primar 

(zona de sud)  

Semestrul al II-lea 

26.05.2022 

Online 

 

Vidra, Berceni, Jilava 

9. Strategii educaționale incluzive 

pentru elevii cu tulburări de 

comunicare și relaționare TSA 

Învățământ special  

Semestrul I 

09.12.2021 

Online 

C.S.E.I. Periș 

10. Modalități de valorificare a 

resurselor umane în dezvoltarea, 

promovarea și adecvarea 

instituțională 

Învățământ special  

Semestrul al II-lea 

02.06.2022 

Online 

C.S.E.I. Periș 

11. Școala viitorului - valorizează 

diversitatea și dezvoltă reziliența 

Învățământ special 

integrat 

Semestrul I 

08.12.2022 Online 
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12. Rolul stimulării polisenzoriale în 

dezvoltarea copilului în acord cu 

potențialul individual 

Învățământ special 

integrat 

Semestrul al II-lea 

08.06.2022 Palatul Copiilor 

Buftea-Grădina 

polisenzorială 

13. Exemple de bune practici în 

activitatea didactică desfășurată 

prin intermediul tehnologiei și 

internetului/Școala modernă – o 

școală în diversitate, școala 

pentru toți 

Învățământ privat 

Semestrul I 

28.10.2021 

02.12.2021 

Online 

14. Pluralismul educațional – 

oportunitate de dezvoltare a 

potențialului fiecărui copil 

Învățământ privat 

Semestrul al II-lea 

24.02.2022 Online 

15. Proiectarea didactică din 

perspectiva CRED  

Biologie 

Semestrul I 

25.11.2021/  

ora 10.00 

Online 

16. Abordări didactice 

inovative/resurse educaționale 

digitale pentru disciplina biologie 

Biologie 

Semestrul al II-lea 

24.03.2022/  

ora 10.00 

Online 

17. Tema 1. Proiectarea și 

desfășurarea procesului instructiv 

–educativ din perspectiva 

formării competențelor cheie la 

elevi;  

Tema 2. Diseminare experiențe 

mobilitate Erasmus - Proiectul 

,,Abordări didactice inovative 

pentru optimizarea rezultatelor și 

a participării școlare” 

Atelier de lucru - Elaborare 

instrumente cu rol de transfer și 

exploatare: Programă de curs 

opțional integrat STEM 

Chimie/Fizică 

Semestrul I 

 

25.11.2022/ 

ora 10.00 

18.11.2022/ 

ora 10.00 

online/Liceul Teoretic 

,,Alexandru Rosetti,, 

Vidra și Liceul 

Tehnologic ,,Cezar 

Nicolau" Brănești 

online/Liceul Teoretic 

Nr. 1, Periș 

18. Tema 1 - Activitatea didactică 

prin  

intermediul tehnologiei și al 

internetului  

Tema 2 - Atelier de lucru - 

Elaborare instrumente cu rol de 

transfer și exploatare: Ghid 

metodic privind creșterea 

gradului de atractivitate a lecțiilor 

de științe  

Chimie/Fizică 

Semestrul al II-lea 

 

07.04.2022 Școala Gimnazială 

Nr. 1, Mogoșoaia,  

Școala Gimnazială 

”Maarif - International 

School Of Bucharest” 

Voluntari 

19. Instrumente digitale pentru 

creșterea calității învățării in 

format online, in contextul 

pandemiei 

Istorie 

Semestrul I 

27.10.2022, 14-16 Online 

20. Utilizarea Resurselor 

Educaţionale Deschise si a 

metodelor interactive pentru 

creșterea calității lecțiilor 

Istorie 

Semestrul al II-lea 

11.05.2022, orele 10-14 Liceul Teoretic Radu 

Popescu, Popești 

Leordeni 

21. Instrumente digitale pentru 

creșterea calității învățării in 

format online, in contextul 

pandemiei 

Geografie 

Semestrul I 

27.10.2022, 12-14 Online 

22. Rolul Geografiei in context 

european. Green deal. Realitati si 

perspective educaționale 

Geografie 

Semestrul al II-lea 

08.06.2022, orele 9-13 Școala Gimnaziala 

Olga Gudynn 

23. Importanța jocurilor de mișcare  

în cadrul orelor de educație fizică 

Educație fizică și 

sport 

10.12.2021 Online 
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și sport Semestrul I 

24. Evaluarea în lecția de educație 

fizică: trecerea de la evaluarea 

performanțelor sportive la 

evaluarea gradului de achiziție a 

competențelor specifice. 

Educație fizică și 

sport 

Semestrul al II-lea 

06.05.2022 Online 

25. 

 

Metode de predare, proiectarea 

didactică 

Matematică 

Semestrul I 

22.11.2021/  

ora 11 

Online 

26. Metode de învățare - Gimnaziu – 

prof. Denisa Ilinca, Școala 

Gimnazială "Olga Gudynn 

International School" 

Demonstrații vizuale – prof. 

Iancu Adina – Școala, 

Gimnazială „Ioan Bădescu”, 

Popești-Leordeni 

Metode de învățare - Liceu – 

prof. Afilie Anca, Școala 

Gimnazială "Olga Gudynn 

International School" 

Ecuații matriceale - o abordare cu 

șiruri recurente- prof. Catană 

Luigi, Liceul Teoretic "Horia 

Hulubei" Măgurele 

Meseriile viitorului si 

calculatorul -perspective – prof. 

Căprărescu Alina, Liceul 

Teoretic "Horia Hulubei" 

Măgurele 

RediOn3 RED - PREDĂ 

CREATIV! – prof. Zegrea 

Luminița Gabriela, Liceul 

Teoretic 

"Alexandru Rosetti", Vidra. 

Matematică 

Semestrul al II-lea 

Informatică și TIC 

14.04.2022/ ora 10 Liceul Internațional 

Maarif School, 

Voluntari 

27. Proiectarea  activității  didactice  

în condițiile predării- învățării -

evaluării în sistem combinat( față 

în față, online, sincron, asincron). 

Flexibilizarea demersului 

didactic în funcție de contextual 

educațional.  

 

Limba și literatura 

engleză 

Limba și literatura 

franceză 

Semestrul I 

02.11.2021, ora 12.00- 

14.00 

 

11.11.2021, ora 12.00- 

14.00  

Online 

28. Organizarea și desfășurarea 

Olimpiadelor de limbi moderne 

în anul școlar 2021-2022.  

Regulamente, programe, tipuri de 

subiecte. 

 

Limba și literatura 

engleză 

Limba și literatura 

franceză 

Semestrul al II-lea 

03.03.2022, ora 12.00-

13.30 și ora 13.30-

14.30 

Online 

29. 

 

1. Reevaluare EN 2021-rezultate 

și măsuri;  

2. Prezentare lucrări gradul I: 

Școala Nr. 1 Tunari și Liceul 

„Ioan Petruș” Otopeni 

Limba și literatura 

română 

Semestrul I 

07.01.2022 

ora 11.00 

Online 

30. Asigurarea stării de bine în 

cadrul lecțiilor de limba și 

Limba și literatura 

română 

02.06.2022 

ora 12.00 

Centrul Cultural „Ion 

Manu”, Otopeni 
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literatura română (Rezultate la 

simulările examenelor naționale; 

premierea la olimpiadele 

județene) 

Semestrul al II-lea 

31. Oferta educațională corelată cu 

nevoile pieței muncii locale 

Învățământul 

profesional și tehnic  

Semestrul I 

08.12.2021 Online 

32. Regal Gastronomic - Expoziție 

cu produse realizate de elevi în 

laboratorul de gastronomie. 

Invitați: reprezentanți ai 

autorităților locale, ai agenților 

economici parteneri, părinți, elevi 

de clasa a VIII-a din localitate și 

împrejurimi. 

Învățământul 

profesional și tehnic  

Semestrul al II-lea 

24.03.2021 Liceul Tehnologic 

”Barbu Știrbey” 

Buftea 

33. Avantajele proiectării demersului 

didactic pe baza unităților de 

învățare. 

Religie ortodoxă 

Educație plastică 

Ecuație muzicală 

Semestrul I 

10.01.2022 Online 

34. Artele-educația muzicală, 

artistică, plastică și vizuală între 

formal și nonformal 

Religie ortodoxă 

Educație plastică 

Ecuație muzicală 

Semestrul al II-lea 

27.05.2022 

06.06.2022 

Online 

35. Exemple de bune practici în 

activitatea didactică desfășurată 

prin intermediul tehnologiei și 

internetului/Școala modernă – o 

școală în diversitate, școala 

pentru toți 

Învățământ privat 

Semestrul I 

28.10.2021 

02.12.2021 

Online 

36. Pluralismul educațional – 

oportunitate de dezvoltare a 

potențialului fiecărui copil 

Învățământ privat 

Semestrul al II-lea 

24.02.2022 Online 

 

3.3.3. Formarea curentă  

 

A. Planificarea consfătuirilor cadrelor didactice în anul școlar 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 

Specialitatea Locul desfășurării Coordonator 

1. Învățământ preșcolar Online, 09.09.2021 - 11.00 - 

14.00 

Pelimon Leana 

Sandu Elena 

Luminița 

2. Învățământ primar (zona de nord) Online, 16.09.2021 – 13.00 Stănică Nicoleta 

3. Învățământ primar (zona de sud) Online, 16.09.2021 – 13.00 

– 15.00 

Pacearcă Ștefan 

4.  Educație fizică și sport ISJ Ilfov – Online, 

17.09.2021, 8.00 -10.00 

Iordache Titel 

5. Istorie și discipline socio-umane Online, 15.09.2021, 13.00 – 

15.00 

Stoica Stan 

6. Geografie Online, 22.09.2021, 14.00 – 

16.00 

Stoica Stan/Petre-

Ghiță Cristina 

7. Discipline tehnice ISJ Ilfov – Online, 

15.09.2021, 13.00 – 15.00 

Țecu Doina 
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8. Fizică/Chimie ISJ Ilfov – Online, 13.00 Miclea Teodora 

9. Biologie ISJ Ilfov – Online, 

16.09.2021, 10.00 – 12.00 

Ciho Mihaela 

10. Matematică ISJ Ilfov – Online, 

20.09.2021, 12.00 – 14.00 

Moraru Daniela 

11. Informatică și TIC ISJ Ilfov – Online, 

16.09.2021, 13.00 – 15.00 

Moraru Daniela 

12. Limbi moderne Online, 16.09.2021, 12.00 – 

14.00 

Ionescu Ioana 

13. Limba și literatura română Online, 10.09.2021, 12.00 -

14.00 

Gridan Maria 

14. Religie  ISJ Ilfov – Online, 

24.09.2021, 18.00 – 20.00 

Bogus Vasile 

15. Educație plastică Online, 16.09.2021, 16.00 – 

18.00 

Bogus Vasile 

16. Educație muzicală Online, 17.09.2021, 16.00 – 

18.00 

Bogus Vasile 

17. Învățământ special ISJ Ilfov – Online, 

23.09.2021, 14.00 – 16.00 

Cozma Rodica 

18. Învățământ particular și alternative 

educaționale 

 

30.09.2021, 13.00 – 15.00 Cozma Rodica/ 

Hanciuc Nina 

19. Activități educative extrașcolare ISJ Ilfov – Online, 

23.09.2021, 13.00 – 15.00 

Ciho Mihaela/ 

Țecu Doina 

20. Programe și proiecte educative ISJ Ilfov – Online Barbu Daniela 

22. Dezvoltarea resursei umane ISJ Ilfov – Online, 

30.09.2021, 10.00 – 12.00 

Mirescu Corina 

 

B. Instruiri periodice și schimburi de experiență 
 

Nr. 

crt. 

Felul activității de  

formare curentă 

Tema 

activității 

Grup țintă Locul 

desfășurării 

Inspector școlar 

responsabil 

1.  Consfătuirea anuală a 

responsabililor cu 

formarea continuă 

Prelucrarea 

Metodologiei 

pentru 

formarea 

continuă  

Responsabilii 

cu 

dezvoltarea 

profesională 

din școli 

CCD Ilfov 

online 

Mirescu Corina 

 

C. Programe de formare continuă acreditate derulate de CCD Ilfov in anul școlar 2021-2022 

 a). Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de 

definitivare în învățământ, sesiunea 2022: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea programului Nr. ore Nr. 

participanți 

1. Pregătirea metodică în vederea susținerii examenului național 

de definitivare în învățământ 

24 69 

TOTAL PROGRAME: 1 - 69 
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b). Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea 

participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante, sesiunea 2022: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea programului Nr. ore Nr. 

participanți 

1. Pregătirea metodică în vederea participării la susținerea 

concursului național de ocupare a posturilor vacante 

24 60 

TOTAL PROGRAME: 1 - 60 

 

3.3.4. Perfecționarea prin grade didactice 

 

Înscrierea la grade didactice: 

 

S-au înscris mai mulți candidați pentru examenul de definitivat față de anul trecut școlar, 

respectiv mai multe cadre didactice la gradul didactic I: 

Definitivat 

Sesiunea 

   2022 

Gradul 

Didactic 

II 

Sesiunea 

   2022 

Gradul 

Didactic 

II 

Sesiunea 

   2023 

Gradul 

Didactic II 

Sesiunea 

   2024 

                          Gradul didactic I 

Seria 

2022 

Seria 

2023 

Seria 

2024 

Seria 

2025 

    274      102      97 87 56 41 53    73     

 

Situația statistică a inspecțiilor de specialitate (preinspecții, inspecții curente și inspecții speciale) 

pentru definitivare în învățământ – sesiunea 2022, se  prezintă astfel: 

 

Disciplina Inspecții speciale Definitivat Total 

Semestrul I, IS1 Semestrul al II-lea, IS2 

Educatoare 81 81 162 

Învățătoare 62 62 124 

Educație plastică 6 6 12 

Biologie 6 6 12 

Chimie 3 3 6 

Educație socială 5 5 10 

Economie ȘI educație 

antreprenorială 

1 1 2 

Agricultură 1 1 2 

Educație muzicală 2 2 4 

Educație fizică și sport 29 29 58 

Geografie 3 3 6 

Istorie 3 3 6 

Informatică 1 1 2 

Kinetoterapie 1 1 2 

Consiliere psihopedagogică 4 4 8 

Zootehnie 1 1 2 

Limba și literatura engleză 21 21 42 

Limba și literatura franceză 8 8 16 

Limba și literatura română 6 6 12 

Limba și literatura germană 1 1 2 
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Matematică 6 6 12 

Religie ortodoxă 7 7 14 

Economic, administrativ, 

poștă 

2 2 4 

Electrotehnică 1 1 2 

Contabilitate și informatică 

de gestiune 

1 1 2 

Construcții și lucrări publice 1 1 2 

Turism și servicii 1 1 2 

TOTAL 222 222 440 

 

Din cele 29 de discipline enumerate, doar 26 au fost reprezentate, deoarece au fost candidați care 

s-au retras, deși au efectuat inspecțiile speciale. 

 

Disciplina Inspecții speciale 

gradul didactic I, 

sesiunea 2022 

Universitatea – centru de 

perfecționare 

Total 

Educație fizică și sport 1 UNEFS București 1 

Educație plastică 1 UNARTE București 1 

Educatoare 8 Universitatea din București 8 

Învățătoare 16 Universitatea din București 16 

Limba și literatura 

română 

3 Universitatea din București 3 

2 Universitatea din Craiova 2 

2 Universitatea din Pitești 2 

Limba și literatura 

franceză 

1 Universitatea din București 1 

1 Universitatea din Pitești 1 

1 Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploiești 

1 

1 Universitatea din Craiova 1 

Limba și literatura 

engleză 

1 Universitatea din București 1 

1 Universitatea din Pitești 1 

Matematică 3 Universitatea din București 3 

Biologie 1 Universitatea din București 1 

2 USAMV București 2 

Istorie 1 Universitatea din București 1 

Geografie 1 Universitatea din București 1 

Psihologie 1 Universitatea din București 1 

Psihopedagogie specială 1 Universitatea din București 1 

Religie ortodoxă 3 Universitatea din București 3 

Pedagogie 1 Universitatea din București 1 

Ed. muzicală 1 Universitatea Națională de Muzică 

din București 

1 

Ed. plastică 1 UNARTE 1 

TOTAL 54 - 54 

La aceștia se adaugă 2 cadre didactice care au echivalat titlul științific de doctor cu gradul 

didactic I, la specializarea limba și literatura română, la Universitatea din București, respectiv 

Universitatea ,,Lucian Blaga’’ din Sibiu. 
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Situația statistică – repartizare după grade didactice: 

 

GRADUL 

DIDACTIC 

DEBUTANȚI DEFINITIVAT GRADUL II GRADUL I 

NUMĂR PERSOANE 725 959 497 1226 

 

3.3.5. Definitivat 2022 

 

Definitivare în învățământ – sesiunea 2022 – date statistice 

- Număr candidați înscriși și validați – 274 

- Număr candidați prezenți la proba scrisă – 251  

- Număr candidați rămași după proba scrisă - 215 

- Număr candidați retrași în timpul probei scrise – 36  

- Număr candidați eliminați de la proba scrisă – 0  

- Număr discipline de examen – 26                                                                                      

- Număr candidați promovați – 159 (74,30 %) 

Deși procentul de promovabilitate la examenul de definitivat a fost mai mic decât cel de anul 

trecut, a fost și un număr de candidați promovați mai mic decât cel declarat în sesiunea 2021. 

 

Repartiția după note și promovabilitatea candidaților: 

8 – 8,99 9 – 9,99 10 

95 62 2 

 

Cele 2 note de 10,00 s-au obținut astfel: 1, specializarea Educatoare și 1 candidat, specializarea 

Educație socială. 

▪ La specializarea Matematică, 1 candidat a obținut 10 la proba scrisă. 

▪ La gradul II, au fost trimise 102 de dosare către 8 centre de perfecționare, universități din 

țară. 

 

3.3.6. Selecția cadrelor didactice pentru constituirea Corpului de metodiști la nivelul IȘJ Ilfov: 

 

A fost organizat concursul pentru selecția de profesori metodiști.                                                   

Au fost scoase la concurs un număr de 28 locuri, după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Disciplina/specialitatea Nr. locuri libere 

1. Limba și literatura engleză 2 

2. Limba și literatura germană 1 

3. Matematică 1 

4. Informatică și TIC 1 

5. Religie ortodoxă 2 

6. Biologie 1 

7. Chimie 2 

8. Învățământ special 5 

9. Învățământ preșcolar 4 

10. Învățământ primar 17 

11. Activități educative 4 
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12. Discipline tehnologice 

Educație tehnologică - 1 

Mecanică - 1 

Electric -1 

Agricultură - 1 

Construcții, instalații și lucrări publice - 1 

Alimentație publică - 1 

6 

13. Dezvoltarea resursei umane 2 

TOTAL 48 

 

A fost constituită comisia de organizare și desfășurare a selecției profesorilor metodiștilor  la 

nivelul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov în anul școlar 2022 – 2023. 

 

Au fost depuse mai multe dosare, au fost reconfirmați metodiștii admiși anul trecut școlar, printre 

care și din rândul directorilor sau directorilor adjuncți.  

 

În urma desfășurării concursului de selecție a profesorilor  metodiști, au fost declarați admiși 99 

de candidați. 

 
3.3.7.  Recunoaștere și echivalare studii 

  

În anul școlar 2021-2022, nu s-a aplicat Metodologia pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a 

învățământului de scurtă durată, realizat prin colegiul de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare 

de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin ordin de 

ministru nr. 5553/2011, cu modificările și completările ulterioare, deoarece Ministerul Educației 

nu a publicat calendarul desfășurării procesului de echivalare.  

 

3.3.8. Propuneri privind eficientizarea activității de perfecționare/formare continuă 

 

▪ monitorizarea activității comisiilor de mentorat didactic și formare în cariera didactică din 

toate unitățile de învățământ de stat și particular; 

▪ monitorizarea activității școlilor de aplicație de la nivelul jud. Ilfov; 

▪ întocmirea de documente specifice privind activitățile de perfecționare/formare continuă, 

monitorizarea tuturor activităților desfășurate în acest domeniu; 

▪ finalizarea cursurilor de formare pentru metodiștii ISJ Ilfov; 

▪ monitorizarea desfășurării inspecțiilor curente și speciale pentru obținerea gradelor 

didactice; 

▪ organizarea de cursuri de formare pentru toate cadrele didactice pentru desfășurarea orelor 

online; 

▪ organizarea de cursuri de pregătire pentru cadrele didactice debutante în vederea 

participării la examenul de definitivare în învățământ și la concursul de titularizare; 

▪ proiectarea inspecției tematice de perfecționare și desfășurarea acesteia conform graficului 

aprobat în Consiliul de Administrație al ISJ  Ilfov; 

▪ reactualizarea bazei de date a cadrelor didactice din unități care au participat la examenele 

pentru obținerea gradelor didactice. 
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3.4. PROIECTE EDUCAȚIONALE CU FINANȚARE EUROPEANĂ 

 
I. ARGUMENT 

 

Proiectele școlare europene au ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii 

europene în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între 

școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice 

și tehnicile informaționale. 

Scopul compartimentului Proiecte educaționale din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov 

este acela de a implementa activități și programe de cooperare europeană în educație, prin 

intermediul unităților/instituțiilor de învățământ și de a promova informația privind lansarea de 

programe și apeluri la candidatură pentru proiecte.  

Compartimentul ”Proiecte educaționale” a contribuit la elaborarea Planului de dezvoltare 

instituțională și a Strategiei pentru Internaționalizare a ISJ Ilfov. 

Astfel, valorile europene promovate de ISJ Ilfov sunt cuprinse în viziunea și logo-ul instituției. 

 

Inspirăm oameni – Susținem echitatea, inovația și valorile europene în educație! 

II. OBIECTIV GENERAL. Implementarea programelor cu finanțare europeană în 

vederea optimizării actului educațional în unitățile/instituțiile de învățământ din județul 

Ilfov și asigurării unui mediu școlar european, competitiv și sigur. 

 

III. OBIECTIVE SPECIFICE. Prin intermediul PDI și al Planului managerial al ISJ Ilfov, 

Compartimentul Proiecte educaționale cu finanțare europeană a contribuit, în principal, la 

realizarea următoarelor ținte strategice ale ISJ Ilfov:  

 

TS.1 - Promovarea la nivelul organizațiilor școlare a unui leadership educațional adaptat 

provocărilor societății actuale în context european   

 

OS1. Compatibilizarea strategiilor unităților de învățământ cu strategiile județene, ale MEC și 

cu politicile europene în domeniul educației 

 

TS.3 – Facilitarea aplicării unor practici incluzive la nivelul comunităților educaționale, cu 

scopul prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii și creșterii participării școlare la 

nivelul județului Ilfov 

 

OS2. Susținerea optimizării participării și a rezultatelor școlare, prin valorificarea diversității 

culturale, etnice, lingvistice și a oportunităților oferite prin proiecte europene (Erasmus, SEE) și 

parteneriate locale  

 

OS3.  Sprijinirea diversificării ofertei de programe educaționale de tip ”A doua șansă” și 

”Școală după școală”, prin valorificarea proiectelor POCU aflate în implementare la nivelul 
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județului Ilfov, cu scopul asigurării dezvoltării competențelor-cheie, inclusiv a competențelor de 

bază (alfabetizare, competențe digitale, numerice etc.) și a altor abilități de bază 

 

TS.4 - Creșterea atractivității, calității și relevanței învățământului profesional și tehnic 

(IPT) din județul Ilfov 

OS3. Îmbunătățirea calității procesului de învățare la locul de muncă prin asigurarea 

condițiilor de infrastructură și dotare a școlilor IPT și prin valorificarea proiectelor cu finanțare 

europeană dedicate din județul Ilfov (Erasmus-VET, POCU) 

 

OS4. Susținerea îmbunătățirii formării profesionale inițiale și a învățării pe tot parcursul vieții, 

prin crearea de rețele parteneriale între școli, constituite pe domenii specifice de formare 

profesională 

 

TS.5 - Dezvoltarea unei politici eficiente în domeniul resurselor umane, orientate spre 

domenii de impact și spre provocări ale societății în continuă schimbare  

OS3. Facilitarea îmbunătățirii calității educației și deschiderii școlii spre valori europene, spre 

comunitate, prin valorificarea programelor de formare continuă și a mobilităților Erasmus, în 

domenii precum: competențe cheie/ transversale, educație incluzivă, interculturală, educație 

pentru democrație, educație ecologică, educație pentru sănătate, voluntariat, formare 

profesională etc. 

OS5.  Facilitarea unor programe de formare/ schimburi de experiență adresate cadrelor 

didactice care lucrează în comunități dezavantajate și/sau cu elevii cu CES, în parteneriat cu 

CCD Ilfov, UNICEF și ONG-uri specializate 

 

TS.6 - Modernizarea și gestionarea eficientă a patrimoniului și a resurselor financiare în 

scopul funcționării optime a sistemului educațional din județul Ilfov 

 

OS1. Facilitarea accesului unităților de învățământ la programe de dotare cu echipamente și 

resurse digitale, în vederea optimizării demersului didactic în mediul online, prin valorificarea 

oportunităților de finanțare, oferite prin programele guvernamentale și europene (POC) 

OS2. Consilierea unităților de învățământ pentru dezvoltarea bazei materiale prin valorificarea 

oportunităților de finanțare la nivel local, prin programe naționale (PNDL) și europene (POR) 

 

IV. INFORMAȚII GENERALE 

Link-ul către site-ul inspectoratului unde sunt postate informații despre proiectele 

europene: https://isjilfov.ro/proiecte-educationale-europene   

 

V. PROIECTE/PROGRAME IMPLEMENTATE/APROBATE 

 

V.1. PROGRAMUL ERASMUS+ │ 48 proiecte │ 47 școli/instituții 

 

https://isjilfov.ro/proiecte-educationale-europene
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Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport care pune un accent 

puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe promovarea participării 

tinerilor la viața democratică. Sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului 

european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru 

competențe în Europa. 

La nivelul județului Ilfov au fost implementate în anul școlar 2021-2022 mai multe proiecte 

Erasmus+, acestea acoperind sfera proiectelor specifice acțiunii cheie KA1, KA2 și KA3, atât din 

categoria Educație școlară, cât și din categoria VET și Educația adulților. 

 

3.4.1. Proiecte de mobilitate Erasmus+ implementate în anul școlar 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 

Numele instituției/unității de învățământ Numărul  proiectului/ domeniul 

vizat/ titlul 

0.  ISJ Ilfov în consorțiu cu 15 școli: 
− Liceul Cu Program Sportiv ”Helmut Duckadam” 

Clinceni 

− Liceul Teoretic "Radu Popescu" Popești Leordeni 

− Școala Gimnazială "Gheorghe Corneliu" Domnești 

− Școala Gimnazială "Ioan Bădescu" Popești Leordeni 

− Școala Gimnazială "Prof. Ion Vișoiu" Chitila 

− Școala Gimnazială ”Anton Pann” Voluntari 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Afumați 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Balotești 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Ciorogârla 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Cornetu 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Gruiu 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Jilava  

− Școala Gimnazială Nr. 1 Mogoșoaia 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari 

− Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea 

2019-1- RO01-KA101-062246  

(SE) 

Abordări didactice inovative pentru 

optimizarea rezultatelor și a 

participării școlare 

1.  Casa Corpului Didactic Ilfov în consorțiu cu 4 

școli: 
− Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon 

− Liceul Teoretic ”Alexandru Roseti” Vidra 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Glina 

− Școala Gimnazială Nr. 2 Cățelu 

2019-1-RO01-KA101-062590  

(SE) 

De la jucărie până la meserie. Poveste 

de succes pentru copiii romi prin 

incluziune școlară și prevenirea 

abandonului 

2.  Casa Corpului Didactic Ilfov în consorțiu cu 2 

școli: 
− Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon 

− Liceul Teoretic ”Alexandru Roseti” Vidra 

 

2019-1-RO01-KA104-062592 (AE) 

Upgrade al programului de educație 

remedială pentru adulți, șansa a 

doua prin competențe digitale și 

psiho-sociale europene 

3.  Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" 

Ghermănești 

2019-1-RO01-KA101-062082 (SE) 

Dascăli implicați, elevi toleranți 

4.  CJRAE Ilfov în consorțiu cu 3 școli: 
− Școala Gimnazială Nr. 1  Tunari 

− Școala Gimnazială ”Gheorghe Corneliu” Domnești 

− Liceul Teoretic ”Alexandru Rosetti” Vidra 

2020-1-RO01-KA101-079190 (SE) 

Asistență psihopedagogică în 

context european - șansa 

promovării diversității și incluziunii 

în școlile ilfovene 
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5.  Școala Gimnazială Nr. 1, 1 Decembrie 2020-1-RO01-KA101-078430 (SE) 

Profesori creativi, elevi de succes 

6.  Grădinița Nr. 1 Măgurele 2020-1-RO01-KA101-079588 (SE) 

Grădiniță fără bariere 

7.  Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” Chitila 2020-1-RO01-KA101-079549 (SE) 

Toti pentru scoala, scoala pentru 

toti! 

8.  Școala Gimnazială Nr.1 Petrăchioaia   2021-1-RO01-KA122-SCH-

000020168 

(SE) 

Ne modernizam pentru elevii noștri 

9.  Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Voluntari 2020-1-RO01-KA102-0789343  

(VET) 

Dezvoltarea competențelor de 

marketing și advertising pentru 

piața europeană a muncii 

10.  Liceul Teoretic ”Traian Lalescu” Brănești prin 

Euro Education Federation și Shelter International 

e.V. 

Beyond Labels (Tineret) 

11.  Liceul Teoretic ”Traian Lalescu” Brănești prin 

Euro Education Federation și Shelter International 

e.V. 

Equality and Non-discrimination 

(Tineret) 

 

3.4.2. Proiecte de parteneriat Erasmus+ implementate în anul școlar 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 

Numele 

instituției/unității de 

învățământ 

Numărul  proiectului 

și domeniul vizat 

Titlul proiectului 

12.  Școala Gimnazială Nr.1 

Brănești 

2019-1-UK01-KA229-

061773-2 (SE) 

Taking a learning journey on the 

STEAM train 

13.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Brănești 

2019-1-BE02-KA229-

060213_5 (SE) 

Friends at home, Friends abroad 

14.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Brănești 

2020-1-EL01-KA229-

078992_6 (SE) 

Storytellers across Europe 

15.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Brănești 

2020-1-UK01-KA229-

079023_4 (SE) 

The Carousel of True Friendship 

16.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Cernica 

2019-1-RO01-KA229-

063223 (SE) 

Active kids for a better future 

17.  Grădinița ”Rița 

Gărgărița” Brănești 

2019-1-TR01-KA229-

077340-6 (SE) 

Loose parts 

18.  Școala Gimnazială ”Ioan 

Bădescu” Popești 

Leordeni 

2019-1-SK01-KA229-

060796_4 (SE) 

Improving digital proficiency 

19.  Școala Gimnazială ”Ioan 

Bădescu” Popești 

Leordeni 

2021-KA220-SCH-

D5ED7985 (SE) 

The future of water 

20.  Școala Gimnazială 

„Prof. Ion Vișoiu” 

2020-1-RO01-KA229-

080392_1 (SE) 

Best practices for reducing the 

bullying and school dropout rates 
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Chitila 

21.  Școala Gimnazială 

”Gheorghe Corneliu” 

Domnești 

2020-1-IT02-KA229-

079361_5 (SE) 

Teamwork to learn together, 

develop together 

22.  Școala Gimnazială Nr. 2 

Fundeni Dobroești 

2021-1-PL-KA210-

SCH-000031474 (SE) 

Living sustainably is our future 

23.  Liceul Teoretic ”Horia 

Hulubei” Măgurele 

2021-1-RO01-KA210-

SCH-000031376 (SE) 

 

 

Developing Strategies, Practices 

and Finding solutions to Obesity 

(Healthy Life) by Taking Attention 

to Healthy Eating and Physical 

Activities Using Intercultural 

Learning by Including 

Disadvantaged People 

24.  Grădinița Nr. 1 

Pantelimon 

2020-1-RO01-KA226-

SCH-095618 (SE) 

Seize the digital time 

25.  Grădinița Nr. 1 

Pantelimon 

26. 2021-1-

RO01-KA220-SCH-

000027772 (SE) 

 

Playing with the past, Improving 

with the future!  

27.  CSEI Periș (partener al 

Școlii Speciale Nr. 2 

București) 

2021-1-RO01-KA121-

VET-000011744 (VET) 

ACCESS4ALL  

28.  Fundația pentru Educație 

și Vocație în parteneriat 

cu: 

− Euro Education 

Services (Grecia) 

− ISJ Ilfov și cele 17 

licee din județul Ilfov 

2021-2-RO01-KA210-

YOU-000048830 

(VET) 

 

 „MyWaY to a Career in European 

Hospitality” este un proiect dedicat 

tinerilor care provin din medii 

vulnerabile și zone dezavantajate, 

dornici să primească orientare 

pentru cariera lor, interesați de 

continuarea studiilor și construirea 

unui job în aria ospitalității 

europene. 

 

3.4.3. Proiecte de acreditare Erasmus+ implementate în anul școlar 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 

Numele instituției/unității de învățământ Codul acreditării 

29.  ISJ Ilfov în consorțiu cu 16 școli, dintre care 

8 în primul an: 
− Școala Gimnazială Nr. 1 Afumați 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Dascălu 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Dărăști 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Dobroești 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Nuci 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Ștefăneștii de Jos  

− Școala Gimnazială Nr. 2 Periș 

− Școala Gimnazială Nr. 2 Tânganu Cernica  

Acreditare SE  

2021-1-RO01-KA121-SCH-000009569 

30.  CJRAE Ilfov în consorțiu cu 12 școli, dintre Acreditare SE 
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care, 3 în primul an: 
− Școala Gimnazială Nr. 1 Cornetu 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Gruiu 

− Grădinița Nr. 1 Pantelimon 

 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009699 
 

31.  Școala  Gimnazială Nr. 1, 1 Decembrie Acreditare SE  
2021-1-RO01-KA121-SCH-000009749 

32.  Școala Gimnazială ”Hermann Oberth” 

Voluntari 

Acreditare SE  
2021-1-RO01-KA121-SCH-000012486 

33.  Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” 

Ghermănești 

Acreditare SE  

2021-1-RO01-KA121-SCH-000007229 

34.  Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești Acreditare VET 
2021-1-RO01-KA121-VET-000007916 

 

3.4.4. Proiecte Eramus+ KA3 – Centre de Excelență VET implementate în anul școlar 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 
Numele instituției/unității de învățământ Titlul și codu proiectului 

35.  Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești 

(partener în consorțiu internațional coordonat 

de Fundația Worldskills România) 

 

The European Platform for Urban 

Greening 

620456-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA3-

VET-COVE 

 

3.4.5. Proiecte Erasmus+ depuse și aprobate în anul școlar 2021-2022, cu implementare în 

anul 2022-2023 

 

Nr. 

crt. 

Numele 

instituției/unității de 

învățământ 

Numărul  proiectului și 

domeniul vizat 
Titlul proiectului 

Proiecte de mobilitate 

1.  Școala Gimnazială Nr.1 

Brănești 

2022-1-RO01-KA122-SCH-

000073971 (SE) 

În aer liber, împreună la școală 

2.  Școala Gimnazială Nr.1 

Ciolpani 

2022-1-RO01-KA122-SCH-

000076565 (SE) 

Motivația și Incluziunea în 

Școală Transformă Educația 

Rurală 

3.  Liceul Tehnologic "Barbu 

A. Știrbey" Buftea 

2022-1-RO01-KA122-SCH-

000069014 (SE) 

Profesori pregătiți - elevi de 

succes 

4.  Liceul German "Hermann 

Oberth" Voluntari 

2022-1-RO01-KA122-SCH-

000075931 (SE) 

Spre o Europa deschisă: 

multilingvism si 

interculturalitate 

5.  Liceul Teoretic "Traian 

Lalescu" Brănești 

2022-1-RO01-KA122-SCH-

000069114 (SE) 

Transformare prin digitalizare 

6.  Liceul Tehnologic 

”Pamfil Șeicaru” 

Ciorogârla 

2022-1-RO01-KA122-VET-

000075731 (VET) 

Learning by doing - Calea spre 

o carieră de succes pe piața 

muncii europene 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

209 

Proiecte de mobilitate în cadrul acreditărilor 

7.  Inspectoratul Școlar Județean Ilfov 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063219 

8.  Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Ilfov 

2022-1-RO01-KA121-SCH-000065864 

9.  Casa Corpului Didactic Ilfov 2022-1-RO01-KA121-SCH-000058310 

10.  Școala Gimnazială "Hermann Oberth" Voluntari 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060464 

11.  Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" 

Ghermănești – Snagov 

2022-1-RO01-KA121-SCH-000063558 

12.  Școala Gimnazială Nr.1 Decembrie 2022-1-RO01-KA121-SCH-000064225 

13.  Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești 2022-1-RO01-KA121-VET-000054000 

 

3.4.6. Premii/Certificări Erasmus: 

 

Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești – European Innovative Teaching Award-2021 (Premiul 

European pentru inovare in predare. Este o inițiativă a Comisiei Europene privind realizarea 

Spațiului European al Educației până în 2025.) 

 

3.4.7. Mobilități externe în cadrul proiectelor Erasmus+ 

a. Elevi: 96 

- Elevi/VET: 64 

- Elevi/Educație școlară: 26 

- Elevi/Tineret: 6 

b. Profesori: 192 

- Profesori / Educație școlară: 165  

- Profesori/VET: 18 

- Profesori/Educație adulților: 6 

- Profesori /Tineret: 3 

 

3.4.8.  Monitorizarea proiectelor Erasmus+  

 

Monitorizarea s-a realizat prin discuții telefonice, comunicare prin email cu reprezentanții 

unităților care au proiecte Erasmus+ în derulare sau care au elaborat rapoartele finale ale 

proiectelor derulate. Situația impusă de pandemie a limitat monitorizarea la fața locului a 

proiectelor. 

 

3.4.9.  Acțiuni de promovare a programului Erasmus+, de consiliere și diseminare a 

rezultatelor învățării și a produselor proiectelor Erasmus+ 

 

- Consfătuiri județene cu responsabilii de proiecte europene din școli 

- Reuniuni de lucru cu responsabilii de proiecte 

- Întâlniri ale Consiliului Consultativ – proiecte europene 

- Sesiunea de informare/diseminare proiecte Erasmus+ 

- Consultanță scriere și implementare proiecte 
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3.4.10. PROIECTE GRANTURI SEE PRIN PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, 

UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR │ 4 proiecte 

 

Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), cel mai extins 

program dedicat educației românești prin intermediul granturilor oferite de Spațiului Economic 

European (SEE), fiind implementat de ANPCDEFP în România. Programul face parte din cele 

12 programe pe care Norvegia, Islanda și Liechtenstein le finanțează în România, în perioada 

2014-2021. Programul își propune să ajute la consolidarea relațiile bilaterale între România și 

statele donatoare prin intermediul proiectelor de cooperare, a mobilităților, a producerii de 

rezultate comune, a cunoașterii și înțelegerii reciproce. 

Obiectivele generale vizează îmbunătățirea calității și relevanței educației și formării, cooperarea 

și parteneriatele între educație și piața muncii și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

În județul Ilfov, au fost implementate 4 proiecte SEE în anul școlar 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 
Beneficiar și parteneri Denumirea proiectului 

Perioada de 

implementare 

1.  Agenția de Dezvoltare Comunitară 

Împreună (beneficiar) 

• Școala Gimnazială Nr. 1 

Pantelimon 

• Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari 

• Școala Gimnazială Nr. 2 

Crețești Vidra 

• Școala Gimnazială Nr. 3 Buftea 

• Liceul Tehnologic ”Cezar 

Nicolau” Brănești 

Împreună pentru o școală 

incluzivă  

în cadrul  Proiecte privind 

incluziunea copiilor romi în 

școală 

01/01/2021 - 

31/12/2022 

2.  Asociația Politeia (beneficiar) 

• ISJ Ilfov 

• Școala Gimnazială Nr. 1 

Ciorogârla 

• Liceul Tehnologic ,,Pamfil 

Șeicaru” Ciorogârla  

• Colegiul Național ”Gheorghe 

Lazăr” București  

Intervenție civică prin teatru - 

ateliere antibullying 

(ACF_4_GM_2178) 

în cadrul  

Programului Active Citizens 

Fund Romania, Apelul 4. 

Conștientizare privind drepturile 

omului și tratament egal, runda 2 

01/07/2021 - 

01/09/2022 

3.  Asociația Politeia (beneficiar) 

• ISJ Ilfov 

• Liceele din Ilfov  

Elevi activi = viitori cetateni 

activi si lucrători respectați 

(ACF_3_R2MM_2696) 

în cadrul  Programului Active 

Citizens Fund Romania, Apelul 

3, runda 2 

36. 2022-

2023 

4.  Salvați copiii România (beneficiar) 

• Save the children Norvegia 

• CJRAE Ilfov în consorțiu cu: 
− Școala Gimnazială Nr. 1 Grădiștea 

− Școala Gimnazială Nr. 2 Tânganu 

Cernica 

O școală pentru fiecare 

în cadrul FRDS – Dezvoltare 

locală, reducerea sărăciei și 

creșterea incluziunii 

37. 11/2020 

– 10/2023 
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3.4.11. PROIECTE e-TWINNING │ 25 școli 

 

eTwinning este un proiect cofinanțat de Comisia Europeană care facilitează cadrelor didactice 

crearea de proiecte de colaborare interșcolară pentru elevi, utilizând platforma europeană 

www.etwinning.net. Cadrele didactice pot elabora proiecte educaționale în colaborare cu colegii 

lor, prin intermediul cărora să vizeze obiective de formare și de dezvoltare a competențelor 

elevilor în diverse domenii. Platforma etwinning.net este o comunitate a școlilor din Europa 

În Ilfov au fost implicate în proiecte e-Twinning: 

− 25 unități de învățământ 

− 56 profesori 

− 470 proiecte 

− 2 școli certificate e-Twinning:  

▪ Școala Gimnazială Nr. 1 Cernica (2018-2019) 

▪ Liceul Teoretic „Alexandru Rosetti” Vidra (2020-2021) 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

Nr. total 

proiecte 
Numele profesorului 

Nr. 

proiecte 

1.  Școala Gimnazială ”Ioan Bădescu” 

Popești Leordeni 

77 Angelica Coman 44 

Maria Petre 3 

Maria Vaida 30 

2.  Liceul Tehnologic ”Cezar 

Nicolau” Brănești 

50 Marinela Culea 37 

Dinu Simona-Cristina 2 

Mariana Stancu 11 

3.  Școala Gimnazială Nr. 1 Cernica 41 Adrian Matei 15 

Georgeta Gațe 1 

Valentina Grigore 2 

Cristina Petre 5 

Gabriela Osborn 9 

Mihaela Matei 9 

4.  Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești 37 Anisoara Aydin 37 

5.  Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea 37 Manea Mirela 37 

6.  Liceul Teoretic „Alexandru 

Rosetti” Vidra 

30 Luminita Gabriela 

Zegrea 

30 

7.  Liceul Teoretic ”Traian Lalescu” 

Brănești 

26 Obretin Rodica 2 

Iustina Daniela Ilie 5 

Dumitru-Dan Nicolau 19 

8.  Școala Gimnazială Nr. 2 Voluntari 22 Iuliana Arsene 8 

Florentina Arsene 14 

9.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Ciorogârla 

20 Laura Boicea 20 

10.  Școala Gimnazială ”Prof. Ion 

Vișoiu” Chitila 

19 Rotaru Natalia 11 

Maria Andreea Tilibașa 2 

Alina Chelaru 6 

11.  Școala Gimnazială ”Anton Pann” 

Voluntari 

19 Tiu Ani 19 
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12.  Olga Gudynn International School 15 Cristina Dobre 1 

Olga Gudynn International School Costina Gheorghe 2 

Olga Gudynn International School Daniela Iordache 12 

13.  Grădinița ”Căsuța Copilăriei” 

Buftea 

12 Elena-Mihaela 

Bucurescu 

1 

Elena Florina Paun 1 

Liliana Carmen Balea 2 

Marina-Simona Vlaciu 8 

14.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Mogoșoaia 

12 Găișteanu Anișoara 2 

Georgica Badea 10 

15.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Pantelimon 

10 Henriette-Ania 

Craciunescu 

5 

Marius Bogdan 5 

16.  Liceul Teoretic ”Radu Popescu” 

Popești Leordeni 

9 Mihaela Dogaru 3 

Daniela Moraru 4 

Daniela Dragne 2 

17.  Școala Gimnazială Nr. 1 Afumați 8 Eugenia Irimia 8 

18.  Liceul Internațional Maarif School 

of Bucharest, Voluntari 

6 Irina Akkaya 1 

Constantin Harabor 1 

Irina Khogali 1 

Loredana Barleaza 1 

Mihai Ilie-Ene 1 

Violeta Ciubotaru 1 

19.  Liceul Tehnologic „Barbu A. 

Știrbey” Buftea 

5 Mariana Mirela Ilie 3 

Mihaela Stoica 2 

20.  Școala Gimnazială Nr. 3 Voluntari 4 Mona Maria Nicolae 3 

Popescu Simona 1 

21.  Liceul Tehnologic "Dumitru 

Dumitrescu” Buftea 

3 Mona Maria Moldoveanu 3 

22.  Școala Gimnazială Nr. 1 Dascălu 2 Anca Bercea 1 

Teodora Curea 1 

23.  Grădinița Nr. 1 Pantelimon 2 Ramona Ionescu 2 

24.  Liceul Teoretic ”Horia Hulubei” 

Măgurele 

2 Ana Maria Andronache 2 

25.  Școala Gimnazială Nr. 1 Moara 

Vlasiei 

2 Oana Maria Stănescu 2 

 

3.4.12. PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR / ROMANIA 

SECONDARY EDUCATION PROJECT (ROSE) │ 17 proiecte 

 

 Informații generale. ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea 

abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului 

de bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de 

împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

213 

Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea 

nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

757/2015. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării 

Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă 

(UMPFE). 

 

Liceele din județul Ilfov implicate în proiectul ROSE, în anul școlar 2021-2022 sunt:  

Nr. crt. Unitatea de învățământ Runda 

1.  Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu 1 

2.  Liceul Tehnologic ”Vintila Brătianu” Dragomirești Vale 1 

3.  Liceul Teoretic ”Horia Hulubei” Măgurele 1 

4.  Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești 2 

5.  Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea 2 

6.  Liceul Tehnologic ”Barbu A. Știrbey” Buftea 2 

7.  Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Voluntari 2 

8.  Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru” Brănești 2 

9.  Liceul Teoretic ”Radu Popescu” Popești Leordeni 2 

10.  Liceul Teoretic nr. 1 Periș 2 

11.  Liceul Teoretic ”Mihai Kogălniceanu” Snagov 2 

12.  Liceul Teoretic ”Traian Lalescu” Brănești 2 

13.  Liceul Teoretic ”Alexandru Rosetti” Vidra 2 

14.  Liceul Teoretic ”Ioan Petruș” Otopeni 2 

15.  Liceul cu Program Sportiv Clinceni 2 

16.  Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru” Ciorogârla 3 

17.  Seminarul Teologic Ortodox ”Sfânta Filofteia” Brănești 3 

 

3.4.13.POCU – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN │ 10 proiecte 

 

Proiecte POCU (STAGII DE PRACTICĂ), axa 633/6/14. Vizează creșterea participării la 

programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și 

terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare 

inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI). 

 

În anul școlar 2021-2022, în județul Ilfov au fost implementate 2 proiecte: 

Nr. 

crt. 
Beneficiari/parteneri ID proiect 

Denumirea 

proiectului 

1.  ISJ Ilfov în parteneriat cu: 

− Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești 

− Liceul Tehnologic ”Barbu A. Știrbey” Buftea 

− Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru” Brănești 

POCU/633/6/

14/132827 

2020-2022 

PROFESIONIST - 

Practică pentru o 

carieră de succes   

2.  ISJ Ilfov în parteneriat cu: POCU/633/6/ 38. STAGIAR 
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− Liceul Tehnologic ”Vintila Brătianu” 

Dragomirești Vale 

− Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” 

Buftea 

14/132828 

2020-2022 

2020 - Stagii de 

practică 

transdisciplinare 

dedicate elevilor  

 

Proiecte POCU (A DOUA ȘANSĂ), axa 666/6/23. Vizează reducerea și prevenirea abandonului 

școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul primar și secundar de calitate, inclusiv la 

parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea tinerilor în educație și 

formare. Proiectele vizează susținerea educațională, psihologică, socială în vederea identificării, 

înscrierii și pregătirii tinerilor neșcolarizați; promovarea măsurilor complementare de formare 

profesională specializată a personalului didactic, de sprijin și auxiliar care lucrează în programele ADȘ. 

 

În anul școlar 2021-2022, în județul Ilfov au fost implementate 3 proiecte: 

 

Nr. 

crt. 
Beneficiari/parteneri 

ID proiect / 

Perioada de 

implementare 

Denumirea 

proiectului 

1.  Fundația Convergențe Europene în parteneriat cu 

ISJ Ilfov. 

Școli beneficiare: 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Ștefăneștii de Jos  

− Școala Gimnazială Nr. 1 Glina  

− Școala Gimnazială Nr. 2 Cățelu Glina  

− Liceul Tehnologic ”Doamna Chiajna” Roșu 

Chiajna 

− Școala Gimnazială ”Gheorghe Corneliu” 

Domnești 

POCU/666/6/23/136066 

2021-2024 

ADSE – A Doua 

Șansă pentru 

Educație 

2.  Asociația Sfântul Stelian în parteneriat cu ISJ Ilfov 

Școli beneficiare: 

− Școlile Gimnaziale Nr. 1, 2, 3 Cernica 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Mogoșoaia 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Bragadiru 

POCU/666/6/23/133158  

2021-2024 

Educația, o șansă 

continuă 

3.  Asociația Sfântul Stelian în parteneriat cu ISJ Ilfov 

Școli beneficiare: 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Dascălu 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Găneasa 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon 

− Școala Gimnazială Nr. 2 Crețești Vidra 

− Școala Gimnazială Nr. 2 Jilava 

− Școala Gimnazială Nr. 3 Buftea 

− Școala Gimnazială ”Anton Pann” Voluntari 

POCU/666/6/23/136044 

2021-2024 

39. Din nou 

la școală 
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Proiecte POCU (OUTDOOR), axa 988/6.3/6.6. Vizează educația nonformală în sistem outdoor 

și motivarea pentru participarea școlară a elevilor prin activități de tip outdoor. Au fost aprobate 

în anul 2022, cu implementare din anul școlar 2022-2023. 

În anul școlar 2021-2022, în județul Ilfov au fost depuse și aprobate 5 proiecte: 

Nr. 

crt. 
Beneficiari/parteneri ID proiect 

Denumirea 

proiectului 

1.  ISJ Ilfov în parteneriat cu: 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Dascălu 

− Școala Gimnazială Nr. 2 Crețești 

Vidra 

− Școala Gimnazială Nr. 3 Sintești 

Vidra 

POCU/988/6.3/6.6/154259 

18 luni; iulie 2022-

decembrie 2023 

PRO INGENIO - 

Practici educative și 

învățare interactivă 

pentru stimularea 

gândirii elevilor 

2.  Școala Primară ”Mark Twain 

International School” Voluntari în 

parteneriat cu: 

− Școala Gimnazială Nr. 1 

Petrăchioaia 

POCU/988/6.3/6.6/155073 

18 luni; iulie 2022-

decembrie 2023 

PUZZLE – Proiecte 

unice de dezvoltare a 

abilităților elevilor prin 

jocuri interactive 

desfășurate outdoor 

3.  ASOCIAȚIA E.D.I.T. în parteneriat cu: 

− Liceul Teoretic ”Alexandru 

Rosetti” Vidra 

POCU/988/6.3/6.6/153602 

18 luni; iulie 2022-

decembrie 2023 

Siguranță rutieră, prim 

ajutor și educație prin 

artă-outdoor education 

4.  ASOCIAȚIA HERCULES în 

parteneriat cu: 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari 

− Școlile din Buftea 

POCU/988/6.3/6.6/154207 

18 luni; iulie 2022-

decembrie 2023 

Educație Creativă 

Organizată prin Outdoor 

Learning 

5.  Organizația Salvați Copiii în parteneriat 

cu: 

− Școala Gimnazială Nr.1 

Pantelimon  

− Școala Gimnazială Nr.1 Glina 

− Școala Gimnazială Nr.2 Cățelu 

Glina 

POCU/988/6.3/6.6/154769 

18 luni; iulie 2022-

decembrie 2023 

Parteneriat pentru 

comunități educaționale 

prietenoase în 

Pantelimon și Glina 

 

3.4.14. PROIECTE PNRAS – PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDUCERE A 

ABANDONULUI ȘCOLAR │ 22 proiecte │ 22 școli 

 

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - inițiat de Ministerul 

Educației - face parte din cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu 

finanțare PNRR. Programul vizează implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în 

Educație (MATE) prin acordarea de granturi unităților de învățământ de stat de nivel gimnazial, 

cu risc mediu și crescut de abandon școlar. 

 

În anul școlar 2021-2022, în județul Ilfov au fost depuse și aprobate 22 de proiecte: 
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Nr. 

crt. 
Beneficiari Cod proiect Denumirea proiectului 

1.  Liceul Teoretic "Alexandru 

Rosetti" Vidra 

F-PNRAS-1-2022-1360 PNRAS Liceul Teoretic 

”Alexandru Rosetti” Vidra, Ilfov 

2.  Școala Gimnazială Nr. 2 Jilava F-PNRAS-1-2022-3394 Școală incluzivă, școala viitorului  

3.  Școala Gimnazială Nr. 2 

Tânganu - Cernica 

F-PNRAS-1-2022-0060 Școală, Șansă și Succes! 

4.  Școala Gimnazială Nr. 2 

Voluntari 

F-PNRAS-1-2022-1516 Implementarea PNRAS în Școala 

Gimnazială Nr.2 Orașul Voluntari 

5.  Școala Gimnazială Nr. 1 Glina F-PNRAS-1-2022-0649 Plan de reducere a abandonului 

școlar în Școala Gimnazială Nr.1 

Glina 

6.  Școala Gimnazială Nr. 2 

Crețești - Vidra 

F-PNRAS-1-2022-1573 Dialog Și Culoare - proiect pentru 

reducerea abandonului școlar și 

cultivarea stării de bine in școală 

7.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Petrăchioaia 

F-PNRAS-1-2022-1309 PNRAS Petrăchioaia 

8.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Mogoșoaia 

F-PNRAS-1-2022-0663 Școala Gimnazială Nr. 1  

Mogoșoaia - Implementare PNRAS 

9.  Liceul Teoretic "Traian 

Lalescu“ Brănești 

F-PNRAS-1-2022-2848 Mai Ușor Pentru Viitor 

10.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Dascălu 

F-PNRAS-1-2022-0360 Reușim împreună! 

11.  Liceul Teoretic "Horia 

Hulubei" Măgurele 

F-PNRAS-1-2022-0273 Programului Național pentru 

Reducerea Abandonului Școlar 

(PNRAS) 

12.  Liceul Tehnologic "Doamna 

Chiajna" Roșu - Chiajna 

F-PNRAS-1-2022-3389 Împreună pentru succes școlar! 

13.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Găneasa 

F-PNRAS-1-2022-0232 Programul Național pentru 

Reducerea Abandonului Școlar 

(PNRAS) 

14.  Școala Gimnazială Nr. 3 

Buftea 

F-PNRAS-1-2022-2403 Mecanismul de Avertizare 

Timpurie în Educație (MATE) 

15.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Pantelimon 

F-PNRAS-1-2022-0562 Educația e șansa ta! 

16.  Școala Gimnazială Nr. 1, 1 

Decembrie 

F-PNRAS-1-2022-2605 Școala Gimnazială Nr. 1 

Pantelimon - Implementare PNRAS 

17.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Cernica 

F-PNRAS-1-2022-0622 Programul Național pentru 

Reducere a Abandonului Școlar 

18.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Ștefăneștii de Jos 

F-PNRAS-1-2022-0339 PNRAS - Școala Gimnaziala Nr.1 

Cernica 

19.  Școala Gimnazială Nr. 3 

Bălăceanca Cernica 

F-PNRAS-1-2022-2809 PNRAS - Școala Gimnazială Nr.1 

Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov  

20.  Școala Gimnazială Nr. 1 Nuci F-PNRAS-1-2022-1680 Prezent ! Abandonul nu este o 

optiune. 

21.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Dobroești 

F-PNRAS-1-2022-2704 Învață să nu renunți 

22.  Școala Gimnazială Nr. 1 

Tunari 

F-PNRAS-1-2022-1213 Proiect National Pentru Prevenirea 

Abandonului Scolar 

 

 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

217 

3.4.15. PROGRAMUL JUNIOR ACHIEVEMENT │ 17 școli │ 1109 elevi 

 

Programele Junior Achievement se desfășoară în România în parteneriat cu Ministerul Educației, 

și au ca scop să inspire și să pregătească tânăra generație pentru a reuși în carieră și în viață, prin 

încurajarea inițiativei, profesionalismului și dezvoltării unor competențe esențiale pentru viața 

personală și profesională și să aducă mai aproape de școli comunitatea economică locală. 

1.109 de elevii au beneficiat de acces gratuit la kit-uri educaționale adaptate învățării hibride care 

încurajează educația learning by doing la clasă, în cadrul disciplinelor de educație pentru 

orientare profesională, educație economică și financiară, educație antreprenorială, educație 

pentru sănătate, educație STEM și pentru dezvoltarea abilităților de viață. 

În anul școlar 2021-2022 s-au înscris 17 școli din Ilfov la programele și proiectele 

educaționale internaționale implementate de Junior Achievement în România: 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

1.  Școala Gimnazială Nr. 1 Balotești 

2.  Școala Gimnazială Nr. 1 Bragadiru 

3.  Școala Gimnazială Nr.1 Brănești 

4.  Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești 

5.  Liceul Tehnologic ”Barbu A. Știrbey” Buftea 

6.  Liceul Tehnologic ”Doamna Chiajna” Roșu Chiajna 

7.  Școala Gimnazială ”Profesor Ion Vișoiu” Chitila 

8.  Școala Internațională CLASS Ciofliceni Snagov 

9.  Școala Gimnazială Nr. 1 Dascălu 

10.  Școala Gimnazială Nr. 2 Jilava 

11.  Liceul Teoretic ”Horia Hulubei” Măgurele 

12.  Școala Gimnazială Nr. 1 Moara Vlăsiei 

13.  Liceul Teoretic ”Ioan Petruș” Otopeni 

14.  Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Snagov 

15.  Liceul Teoretic ”Alexandru Rosetti” Vidra 

16.  Școala Gimnazială ”Anton Pann” Voluntari 

17.  Școala Gimnazială Nr. 3 Voluntari 

 

3.4.16. PROIECTE FINANȚATE DE CONSILIUL EUROPEI │ 2 școli 

 

"Școli incluzive: Să facem diferența pentru copiii romi" (INSCHOOL) este un proiect comun al Uniunii 

Europene și al Consiliului Europei, care se concentrează pe politicile de educație incluzivă și pe practicile 

educaționale inovatoare pentru toți copiii, inclusiv pentru copiii romi. Proiectul a fost inițiat în 2017 și se 

află în prezent la cel de-al treilea ciclu de implementare, până în august 2023. Acesta este implementat în 

Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Portugalia, România și Republica Slovacă. 

În România, proiectul a fost implementat în 6 școli, dintre care două din județul Ilfov: 

− Școala Gimnazială ”Prof. Ion Vișoiu” (din 2018)  

− Școala Gimnazială Nr. 3 Bălăceanca (din 2020) 
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3.4.17. CONCURSURI ȘI OLIMPIADE 

 

VI.1. Concursul Național ”Made for Europe” 

”Made for Europe” este un concurs național care are ca scop valorizarea, promovarea, evaluarea 

și premierea celor mai reușite produse rezultate în urma implementării tuturor proiectelor 

finanțate de Comunitatea Europeană prin programele europene din domeniul educației și 

formării profesionale 

Concursul este cuprins în Calendarul competițiilor naționale școlare finanțate de Ministerul 

Educației în anul școlar 2021-2022, poziția 114, aprobat cu nr. 25810/21.02.2022. 

 

Din județul Ilfov, a participat la etapa națională eleva Nuță V Iuliana de la Școala 

Gimnazială Nr. 1 Brănești, cu produsul Jocul educativ ”Clean water and sanitation” 

elaborat pe baza celor 17 obiective de dezvoltare durabilă - codarea roboților Ozobots prin culori 

Rezultat: Diploma de participare 

 

VI.2. Competiția pentru obținerea certificatului „Școală Europeană” 

Competiția „Școală Europeană” se adresează tuturor unităților de învățământ preuniversitar 

implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale Erasmus+ și 

constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele 

manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-

au avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii. Odată obținut, certificatul „Școală 

Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani. Ulterior, școala trebuie să candideze din 

nou pentru a reconfirma titlul obținut. În mod excepțional, în condițiile întreruperii din perioada 

2020 - 2021, valabilitatea certificatelor „Școală Europeană” obținute de unitățile de învățământ 

la edițiile din 2017, 2018 și 2019 este de 5 ani. 

 

Concursul este cuprins în Calendarul competițiilor naționale școlare finanțate de Ministerul 

Educației în anul școlar 2021-2022, poziția 115, aprobat cu nr. 25810/21.02.2022. 

 

Din județul Ilfov, au participat la etapa națională 3 unități de învățământ, dintre care două 

au obținut certificarea: 

− Școala Gimnazială ”Profesor Ion Vișoiu” Chitila 

− Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești 

Din anii anteriori, au păstrat certificarea: 

− Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești 

 

VI.3. Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” 

 

„Tinerii dezbat” este o olimpiadă națională care promovează valorile culturale și etice 

fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală și contribuie la 

formarea, dezvoltarea și exersarea competențelor de gândire critică și de comunicare rațională în 
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spațiul public, precum și la formarea și dezvoltarea atitudinilor social-civice democratice, 

necesare tinerei generații pentru participarea activă la viața socială. 

 

Competiția este cuprinsă în Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare, finanțate de 

Ministerul Educației, la care participă elevi români în anul școlar 2021 – 2022, aprobat cu nr. 

25.810/21.02.2022, la poziția 26. 

 

Etapa județeană 

În județul Ilfov, Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere și gândire critică ”Tinerii 

dezbat” s-a organizat și desfășurat conform Regulamentului, în data de 27 mai 2022 la Liceul 

Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea: 

Au participat 9 echipaje din 7 licee: 

− Liceul Teoretic „Little London” Voluntari (2 echipaje); prof. Dumitrașcu Anca 

− Liceul German „Hermann Oberth” Voluntari; prof. Toma Dumitru 

− Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea; prof. Rotboșean- Lospa Lăzărina 

− Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea; prof. Doicu Mariana 

− Liceul Teoretic „Ioan Petruș” Otopeni (2 echipaje); prof. Maria Gridan  

− Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” Brănești; prof. Elena Simion 

− Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Snagov; prof. Florea Alina Mihaela 

 

Clasamentul final pe echipaje: 

Secțiunea 

 

Liceul 
Nume și prenume 

profesor 

 

Locul 

Începători Liceul Teoretic „Little 

London” Voluntari 

Dumitrașcu Anca 

 

I (calificat la 

etapa națională) 

Liceul Tehnologic „Dumitru 

Dumitrescu” Buftea  

Doicu Mariana II 

Liceul German „Hermann 

Oberth” Voluntari 

Toma Dumitriu III 

Avansați Liceul Teoretic „Ioan Petruș” 

Otopeni 

Gridan Maria I (calificat la 

etapa națională) 

Liceul Teoretic „Mihail 

Kogălniceanu” Snagov 

Florea Mihaela II 

 

Etapa națională 

Eleva Ziemba Ania, clasa a XI-a (în prezent clasa a XII-a) la Liceul Teoretic „Little 

London” Voluntari face parte din lotul restrâns al României care va participa la etapa 

internațională a competiției. 
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VI.4. Concursul național ”Euro Quiz”  

 

Reprezintă o campanie de comunicare și informare anuală a Reprezentanței Comisiei Europene 

în România derulată în cadrul inițiativei „Campaniile Educaționale pe teme legate de U.E.”, 

organizată în parteneriat cu Ministerul Educației.  

 

Este un concurs cu întrebări și răspunsuri despre istoria, prezentul și viitorul Uniunii Europene.  

 

Are drept scop încurajarea lucrului în echipă, îmbogățirea cunoștințelor despre Europa și 

Uniunea Europeană și dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor în rândul elevilor din 

ciclul gimnazial, cultivarea unei atitudini critice în rândul tinerilor și conștientizarea valorilor 

cetățeniei active și democratice. 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ Numele profesorului Locul 

1.  Școala Gimnazială Nr. 1 Ciorogârla Gheța Elena-Adriana Locul I  

2.  Școala Ginmazială Nr. 1 Pantelimon Cântă Bine Doinița Locul II 

3.  Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon Coman Sica Locul III 

4.  Liceul Teoretic ”Traian Lalescu” Brănești Nicolau Maria Mențiune 

5.  Școala Gim. "Anton Pann" Voluntari Popa Raluca Mențiune 
6.  Școala Gimnazială Nr. 1 Jilava Jilava Petrișor Viorica Mențiune 
7.  Școala Gimnazială Nr. 1 Ciorogârla Lazăr Teodora Mențiune 
8.  Școala Gimnazială Nr.1, Mogoșoaia Brojbă Elena Roxana Mențiune 
9.  Școala Gimnazială Nr. 1 Ciorogârla Prunescu Violeta Mențiune 
10.  Școala Gimnazială "Ioan Bădescu" Popești-

Leordeni 

Stratulat Cristina 

Amelia 

Mențiune 

 

VI.4. Concursul național ”Lider European”  

 

Reprezintă o campanie de comunicare și informare anuală a Reprezentanței Comisiei Europene 

în România, derulată în parteneriat cu Ministerul Educației.   

 

O competiție care își propune să dezvolte abilitățile de leadership și de vorbire în public ale 

elevilor de liceu, spiritul de echipă și capacitatea de a mobiliza grupuri de oameni pentru a lucra 

împreună în beneficiul comunității lor.  

 

Obiectivul concursului este de a spori și consolida spiritul Uniunii Europene în rândul tinerilor, 

în contextul activităților legate de valorile și temele europene. 

 

Provoacă elevii de liceu, din clasele IX-XII, să lucreze în echipă și să elaboreze proiecte prin 

care să răspundă problemelor sau oportunităților existente în comunitățile locale. Concursul se 

concentrează pe dezvoltarea de proiecte în oricare dintre domeniile: educație, social, cultural, 

afaceri/ economic și de mediu. 
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Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ Numele profesorului Rezultat 

1.  Liceul Teoretic ”Ioan Petruș” Otopeni Kiriță Monica Diplomă de 

participare  

 

VI.6. Concursul Interregional ”Povestea mea Erasmus” 

 

Concursul își propune promovarea la nivel național a proiectelor educaționale finanțate prin 

programul Erasmus+, din județele partenere, prin diseminarea exemplelor de bună practică și a 

experiențelor cadrelor didactice și elevilor, în cadrul mobilităților Erasmus+. 

 

Se adresează cadrelor didactice și elevilor din unități școlare beneficiare de proiecte Erasmus 

care au posibilitatea să transmită ceea ce a reprezentat pentru dezvoltarea lor personală și 

profesională implicarea într-un proiect european. 

 

Rezultate: 

Nr. 

crt. 

 

Unitatea de învățământ Nume și prenume 

profesor 

 

Locul 

1.  Școala Gimnazială ,,Ioan Bădescu” 

Popești Leordeni 

Coman Angelica 1 

2.  Școala Gimnazială ”Profesor Ion 

Vișoiu” Chitila 

Petrescu Cristian 2 

3.  Școala Gimnazială nr.1, 1 Decembrie Chirieci Adelina 3 

 

3.4.18. Bursa FLEX - Future Leaders Exchange 

 

În baza Protocolului de colaborare nr. 10584/2015, încheiat între Ministerul Educației și 

Consiliile Americane pentru Educație Internațională, s-a dezvoltat concursul de burse FLEX. 

Programul s-a dezvoltat din dorința ca națiunile și oamenii să creeze punți de înțelegere și 

cooperare după cel de al II-lea Război Mondial. De atunci, schimbul de tineri a continuat să 

crească și să câștige popularitate în numeroase țări din lume. Modelul schimburilor de tineri este 

unul de succes deoarece adolescenții învață despre o altă țară și o cultură trăind într-o familie 

gazdă ca un adevărat membru și nu ca un oaspete. Împărtășind experiențele lor zilnice în acest 

mod, oamenii au ocazia de a învăța lucruri importante despre culturile și viețile lor.  

 

În anul 2021-2022 au fost selectați 27 de tineri care vor studia în anul școlar 2022-2023 în SUA.  

Din județul Ilfov a fost selectată Grama Alexia – Liceul ”Little London International 

Academy” Voluntari 
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3.4.19. Alte programe/ evenimente/ certificări 

 

A. Certificări 

Nr. 

crt. 

 

Unitatea de învățământ Certificarea Organizația emitentă 

1.  Liceul Tehnologic „Cezar 

Nicolau” Brănești 

Școală Europeană Ministerul Educației 

”Școală-Ambasador” 

a Parlamentului 

European 

Biroul de Informare al 

Parlamentului European (BIPE) 

în parteneriat cu Ministerul 

Educației 

EcoȘcoală – Steagul 

verde (Eco School 

International Green 

Flag) 

Fundația de Educație pentru 

Mediu (FEE) și Centru Carpato-

Danubian de Geoecologie 

(CCDG) 

2.  Școala Gimnazială Nr.1 Brănești Școală Europeană Ministerul Educației 

European Innovative 

Teaching Award-

2021 (Premiul 

European pentru 

inovare in predare) 

Comisia Europeană (în contextul 

realizării Spațiului European al 

Educației până în anul 2025) 

3.  Școala Gimnazială ”Profesor Ion 

Vișoiu” Chitila 

Școală Europeană Ministerul Educației 

4.  Școala Gimnazială Nr.1 Cernica Școala eTwinning Centrul National eTwinning 

5.  Liceul Teoretic ”Ioan Petruș” 

Otopeni 

Școală-Ambasador” 

a Parlamentului 

European 

Biroul de Informare al 

Parlamentului European (BIPE) 

în parteneriat cu Ministerul 

Educației 

6.  Liceul Teoretic ”Alexandru 

Rosetti” Vidra 

Școala eTwinning Centrul National eTwinning 

 

B. Evenimente: 

▪ Erasmus Days 

▪ Săptămâna VET  

▪ Ziua Europei 

▪ Conferințe de deschidere / închidere proiecte 

▪ Reuniuni de proiect/Vizite de lucru – parteneri externi în proiecte 

▪ Evenimente de diseminare a experiențelor în proiecte 
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3.4.20. IMPACTUL PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ ȘI PROPUNERI 

DE ÎMBUNĂTĂȚIRE   
 

VIII.1. Impactul implementării proiectelor și al participării la mobilități/parteneriate 

 

La nivel personal 

▪ Îmbunătățirea comunicării într-o limbă de circulație internațională 

▪ Dezvoltarea competențelor IT 

▪ Dezvoltarea competențelor de utilizare a metodelor participative în cadrul procesului de 

predare-învățare 

▪ Dezvoltarea calităților personale de comunicare, organizarea timpului de lucru, 

eficientizarea activităților didactice 

▪ Abilitarea cu metode specifice incluziunii școlare, dezvoltării durabile, cetățeniei 

democratice  

▪ Creșterea motivației pentru dezvoltare profesională a cadrelor didactice  

▪ Creșterea motivației pentru învățare a elevilor  

▪ Dezvoltarea competențelor profesorilor în domeniile de specialitate, dar și în vederea 

gestionării eficiente a situațiilor de absenteism/abandon școlar, violență, discriminare etc/ 

 

La nivel instituțional 

▪ Îmbunătățirea climatului școlii, bazat pe valori civice, ca suport pentru o educație de 

calitate 

▪ Optimizarea imaginii școlii în comunitate 

▪ Creșterea performanței școlare 

▪ Utilizarea metodelor participative în procesul didactic 

▪ Optimizarea relațiilor europene la nivel instituțional 

▪ Participare crescută a elevilor la activitățile cu grad ridicat de aplicabilitate 

▪ Atragerea elevilor către școlile/liceele care implementează proiecte  

▪ Dezvoltarea competențelor elevilor de liceu, în domeniile specifice de formare 

profesională 

▪ Optimizarea comunicării profesorilor și a elevilor într-o limbă de circulație europeană 

 

La nivelul comunității 

▪ Sporirea interesului administrațiilor locale și al părinților pentru investiții în școală 

▪ Promovarea unor exemple de bună practică la nivel european atât în ceea ce privește 

mediul educațional, dar și cultural, social, economic 

 

3.4.21. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE 

▪ Intensificarea schimbului de bune practici între școlile care au derulat proiecte europene 

▪ Diseminarea și valorificarea/exploatarea rezultatelor obținute în proiectele implementate 

▪ Asigurarea sustenabilității proiectelor prin valorizarea continuă a rezultatelor 

▪ Folosirea optimă a resurselor oferite de programul Erasmus+: www.erasmusplus.ro   

▪ 90% unități de învățământ participante în proiecte cu finanțare europeană 

▪ Accesarea resurselor oferite de Junior Achievement sau alte platforme digitale 

▪ Desemnarea în școli, în calitate de responsabili pentru proiecte educaționale, a unor 

persoane active, cu spirit de inițiativă și competențe lingvistice și de comunicare avansate 

▪ Popularizarea intensă a programelor europene și a cooperării la nivel european și 

internațional în rândul cadrelor didactice, elevilor, managerilor școlari și al comunității 

▪ Acreditarea Erasmus a școlilor eligibil 

http://www.erasmusplus.ro/
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CAPITOLUL IV 

SINTEZA ANALIZEI SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL 

ILFOV, DOMENIUL ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV 

 

4.1. REȚEA ȘCOLARĂ, PLAN ȘCOLARIZARE 
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4.2.  COMPARTIMENTUL INFORMATIZARE 
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4.3. CONTABILITATE, NORMARE-SALARIZARE, TEHNIC-

ADMINISTRATIV  
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4.4. AUDIT PUBLIC INTERN 
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4.6. JURIDIC 

 

 
 

4.7. SECRETARIAT 

 

 
 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

232 

 

 

CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR. 209, SECTOR 5, BUCUREȘTI 

Tel: +4 021 317-3650; Fax: +4 021 317-3650 
E-mail: secretariat@isjilfov.ro 
Pagina web : https://isjilfov.ro/  

mailto:secretariat@isjilfov.ro
https://isjilfov.ro/
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