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1. MANAGEMENTUL PROMOVAT DE INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN CONSTANȚA,  ÎNTRE PROIECTARE ŞI REALIZARE 

 

1.1. Misiunea și viziunea Inspectoratului Școlar Județean Constanța în anul 
școlar 2019 - 2020 

 
Viziunea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa susține asigurarea unui sistem de 

învățămant de calitate, performant, echitabil și inovativ, bazat pe valori europene. Prin 
activitatea de îndrumare și control promovăm dezvoltarea sistemului educațional public prin 
implicarea mai largă a comunității în viața școlii. Prin cooperare și colaborare cu toți actorii 
educaționali, prin încurajarea inițiativelor individuale și de grup, susținem un învățământ care 
vizează egalitatea șanselor prin educație. 

Misiunea Inspectoratului Școlar Județean Constanța este determinată de necesitatea 
aplicării unor politici manageriale de structuri, procese, rezultate care să se concretizeze în 
asigurarea unor servicii educaționale de calitate în vederea formării unor generații de tineri 
competitivi, adaptabili la schimbare, cu abilități antreprenoriale și competențe de comunicare 
interculturală, cu o personalitate dezvoltată armonios, cu o gândire autonomă, critică, flexibilă 
și cu un sistem de valori și principii morale, civice și personale autentice. 
În acest sens, au fost consultați partenerii instituționali cu ocazia întâlnirilor derulate în cadrul 
Comitelui Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Constanța în vederea analizării și 
avizării Planului de școlarizare 2020-2021. De asemenea s-a urmărit o încadrare corectă, cu 
personal didactic calificat, care să devină resursă viabilă în direcția asigurării unui proces 
educațional de calitatea. 
 

1.2. Prioritățile strategice ale Inspectoratului Școlar Județean Constanța 
pentru anul școlar 2019 – 2020 

 
Obiectivele strategice și rezultatele așteptate au fost corelate cu viziunea și misiunea 

Inspectoratului Școlar Județean Constanța, fiecare obiectiv strategic având asociate obiective 
specifice pentru operaţionalizarea demersurilor proiectate. Pentru fiecare obiectiv au fost 
formulaţi indicatori de performanţă ce permit anticiparea rezultatelor aşteptate.  
Documentele strategice ale Inspectoratului Școlar Județean Constanța au fost elaborate 

pornind de la o diagnoză a mediului educațional județean care a urmărit: abordarea unei 
politici integratoare pentru elevii din sistem și colaborarea optimă între Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Constanța, autoritățile locale/județene și managerii unităţilor de învăţământ. De 
asemenea, s-au avut în vedere: dotarea unităţilor de învăţământ cu mijloace TIC, precum și 
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utilizarea noilor tehnologii (manuale digitale şi metode interactive de învăţare - predare - 
evaluare, acces la Internet, platforme E-learning ş.a.). 

Analiza SWOT realizată la momentul respectiv a subliniat o serie de puncte tari, după 
cum urmează: creșterea numărului de localități în care elevii primesc burse, decontarea 
navetei cadrelor didactice care funcționează în mediul rural din fondurile administrației 
publice locale și numărul mare de cadre didactice care se înscriu la programe de formare 
continuă și dezvoltare personală. 
În proiectarea strategică s-a ținut cont și de punctele slabe/amenințările mediului educațional 
și social existente: utilizarea cu preponderență, de către un număr mare de cadre didactice, a 
metodelor tradiţionale, spații educaționale nevalorificate, cu precădere în liceele tehnologice, 
nivelul scăzut de pregătire al elevilor admiși în învățământul liceal profesional și lipsa de 
interes şi implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii.  

În acest context, prioritățile strategice stabilite la nivelul Inspectoratului Școlar Județean 
Constanța pentru anul școlar 2019-2020 s-au concentrat în jurul următoarelor aspecte: 

1. eficientizarea managementului educațional și flexibilizarea acestuia, respectând 
principiile asigurării calităţii în educaţie; 

2.  îmbunătățirea performanțelor școlare prin implementarea eficientă a curriculumului și 
promovarea utilizării noilor tehnologii în procesele educative, prin intermediul 
inspecțiilor școlare, al comunicării permanente și eficiente cu actorii educaționali și cu 
partenerii învățământului constănțean; 

3. reducerea fenomenului absenteismului şi a riscului de abandon şcolar, creşterea 
participării şcolare la nivel judeţean, asigurarea egalităţii de şanse şi a accesului la 
educaţie de calitate; 

4.  dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, în special prin implicarea activă în 
dezvoltarea învățământului dual, astfel încât cerinţele pieţei muncii să se regăsească în 
oferta educaţională; 

5. îmbunătățirea resursei umane prin oferte de formare continuă a personalului din 
învăţământ care să răspundă cerințelor acestora, precum și prin soluții adecvate vizând 
învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

6.  gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare în scopul funcţionării eficientizate 
a sistemului educaţional din judeţul Constanța; 

7. consolidarea imaginii învățământului constănțean prin programe, proiecte şi 
parteneriate la nivel local, naţional şi internaţional, colaborând cu toți cei interesați de 
creşterea calităţii actului educaţional, de atribuirea unui rol determinant şcolilor din 
comunitate şi de menţinerea unui climat constructiv și sigur pentru participanţii la 
actul educațional. 
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2. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CONSTANȚA 

2.1. Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în anul şcolar 
2019-2020 

 
Centralizator pe tipuri de unități de învățământ: 

Tipul unităților de învățământ 
 

Numărul unităților 
de învățământ cu 

personalitate 
juridică în anul 

școlar 2019 - 2020 

Număr  structuri 
arondate (AR) în 
anul școlar 2019-

2020 

TOTAL URBAN RURAL URBAN RURAL 

Învățământ de masă 468 119 68 82 199 

Învățământ SPECIAL 6 3  3  

Activități extrașcolare (palate și cluburi 
ale copiilor, cluburi sportive) 

8 3  5  

TOTAL 482 
125 68 90 199 

193 289 

 

 

482 unități de 
învățământ 

193 unități de 
învățământ cu 
personalitate 

juridică 

289 unități de 
învățământ 

structuri 

125 mediul 
urban 

68 mediul 
rural 

90 mediul 
urban 

199 mediul 
rural 
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Centralizator pe niveluri de învățământ,  învățământ de masă:  

Nivelul unităților de învățământ 

Numărul unităților de 
învățământ cu personalitate 

juridică în anul școlar 2019- 2020 

Număr  structuri arondate 
(AR) în anul școlar 2019-2020 

TOTAL 
PJ 

URBAN RURAL 
TOTAL 

AR 
URBAN RURAL 

Unități de învățământ de nivel 
preșcolar  

36 30 6 208 68 140 

Unități de învățământ de nivel 
primar 

0 0 0 33 5 28 

Unități de învățământ de nivel  
gimnazial  

89 44 45 40 9 31 

Unități de învățământ de nivel 
liceal  

56 40 16 0 0 0 

TOTAL 181 
114 67 

281 
82 199 

181 281 

 

 
 
 

244 unități de 
învățământ 

nivel preșcolar 

36 unități de 
învățământ cu 
personalitate 
juridică nivel 

preșcolar 

208 unități de 
învățământ 

structuri nivel 
preșcolar 

30  

mediul urban 

6 

 mediul rural 

68  

mediul urban 

140  

mediul rural 
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129 unități de 
învățământ 

nivel 
gimnazial 

89 unități de 
învățământ cu 
personalitate 
juridică nivel 

gimnazial 

40 unități de 
învățământ 

structuri nivel 
preșcolar 

44  

mediul urban 

45 

 mediul rural 

9 

mediul urban 

31 

mediul rural 

33 unități de învățământ nivel 
primar - structuri 

28  
unități de învățământ arondate 

în mediul rural 

5  
unități de învățământ arondate 

în 
 mediul urban 
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2.2. Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular în anul 
şcolar 2019-2020 

Tipul unităților de 
învățământ 

 Numărul unităților de 
învățământ cu 

personalitate juridică în 
anul școlar 2019 - 2020 

Număr structuri 
arondate (AR) în anul 

școlar 2019-2020 

TOTAL URBAN RURAL URBAN RURAL 

Învățământ de masă 42 40 1 1 0 

   

 

42   
unități de 

învățământ 
particular 

41 unități de 
învățământ cu 
personalitate 

juridică 

1 unitate de 
învățământ 
structură 

40  

mediul urban 

1 

 mediul rural 

1 

 mediul urban 

0 

mediul rural 

56 unități de învățământ nivel 
liceal cu personalitate juridică 

16 
unități de învățământ arondate 

în mediul rural 

40 
unități de învățământ arondate 

în 
 mediul urban 
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Centralizator pe niveluri de învățământ 
 

Nivelul unităților de învățământ 

Numărul unităților de 
învățământ cu personalitate 
juridică care funcționează în 

anul școlar 2019 - 2020 

Număr structuri 
arondate (AR) în 
anul școlar 2019- 

2020 
TOTAL 

PJ 
URBAN RURAL URBAN RURAL 

Unități de învățământ de nivel preșcolar  16 15  1  

Unități de învățământ de nivel  primar  4 4    

Unități de învățământ de nivel  gimnazial 5 5    

Unități de învățământ de nivel liceal  6 5 1   

Unități de învățământ de nivel postliceal 11 11    

TOTAL 42 
40 1 1  

42 1 

 
 
Rețea total 
 

Tip 
Total PJ Arondate 

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 

Unități învățământ de 
stat - masă și special 474 207 267 190 122 68 284 85 199 

Unități conexe 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

Unități învățământ 
particular 

42 41 1 41 40 1 1 1 0 

Total 518 250 268 233 164 69 285 86 199 
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2.3. Participarea la educație 

Populație școlară 

Nivel de învăţământ 
Număr 

copii/ elevi 
Număr 

grupe/ clase 

Învățământ de stat - masă 

Nivel preşcolar (3-6 ani) 16.976 763 

Nivel primar 34.219 1.477 

Nivel gimnazial 25.208 1.126 

Nivel liceal (secundar superior, profesional și terțiar 
nonuniversitar) 

26.644 1.026 

Total  103.047 4392 

Învățământ special 629 79 

Total învățământ de stat 103.676 4.470 

Învățământ particular 

Nivel preşcolar (3-6 ani) 1.551 97 

Nivel primar 699 54 

Nivel gimnazial 299 27 

Nivel liceal (secundar superior, profesional și terțiar 
nonuniversitar) 

3.338 165 

Total învățământ particular 5887 343 

TOTAL 109.563 4.813 
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Activități extrașcolare – palate, cluburi, CSS 

 
Număr 

copii/ elevi 
Număr cercuri/ 

grupe/ clase 

Palatul copiilor 2655 189 

Cluburile elevilor 1215 81 

Clubul  sportive școlar  al Palatului Copiilor 304 22 

Total  4174 292 

 

2.4. Plan de școlarizare 

1. Învățământ preșcolar, primar, gimnazial, învățământ de artă primar și gimnazial, 
învățământ sportiv primar și gimnazial, cluburi sportive școlare, învățământ preșcolar 
special și învățământ primar și gimnazial special 
Nr. 
crt. 

Niveluri de învăţământ pentru care se repartizează cifră 
de şcolarizare 

PLAN 
PROPUS 

REALIZAT 
2019-2020 

I Învăţământ preşcolar – număr total  locuri, din care:  19859 18749 

a Locuri în grădiniţe  cu program normal 11205 10628 

b Locuri în grădiniţe cu program prelungit şi săptămânal 8654 8121 

II  Învăţământul primar  
a Locuri pentru învăţământ de zi 36951 35076 

b Locuri pentru învăţământ cu  frecvenţă redusă 0 0 

c Locuri pentru învăţământ „A doua șansă” 252 231 

III Învăţământ  gimnazial  
a Locuri pentru învăţământ de zi 27159 25681 

b Locuri pentru învăţământ cu  frecvenţă redusă 84 164 

c Locuri pentru învăţământ „A doua șansă” 535 539 

IV 
 Învăţământ de artă  - număr total locuri (primar şi 
gimnazial) 

427 441 

V 
Învăţământ sportiv – număr total locuri (primar şi 
gimnazial)   

116 117 

VI Cluburi Sportive  Şcolare - număr total locuri 2149 2153 

VII 
Învăţământ special pentru copii şi elevi cu deficienţe şi/sau boli cronice din cadrul 
unităţilor de învăţământ şi /sau a unităţilor sanitare  

a Educație  timpurie – număr total  locuri (grădiniţe) 42 28 

b Învăţământul primar şi gimnazial - număr total  locuri * 465 414 
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2. Clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvență (zi, seral) și cu frecvenţă redusă 

FILIERA/ 
PROFILUL 

SPECIALIZARE 
DOMENIUL 
PREGATIRII 

DE BAZĂ 

PLAN PROPUS MEC  
clasa a IX-a zi 

REALIZAT 2019-
2020 clasa a IX-a zi 

PLAN PROPUS 
MEC   clasa a IX-

a seral 

REALIZAT 
2019 – 2020 
clasa a IX-a 

seral 

PLAN PROPUS MEC  
clasa a IX-a frecventa-

redusa 

REALIZAT 2019 - 
2020 clasa a IX-a 
frecvență-redusă 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. elevi Nr. cls 
Nr. 

elevi 
Nr. 
cls 

Nr. 
elevi 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. elevi 

TOTAL CL A IX-
A ZI , din  care :   

246 6847 252 6898 7 196 8 224 7 196 6 168 

1) Filiera teoretică, 
total, din care:   

83 2324 83 2278 
    

7 196 6 168 

profil real, total, din 
care:   

53 1484 49 1342 
    

4 112 4 112 

 
matematică-
informatică  

23 644 20 544 
    

2 56 2 56 

 
ştiinţe ale naturii 

 
30 840 29 798 

    
2 56 2 56 

profil uman, total, 
din care:   

30 840 34 936 
    

3 84 2 56 

 
filologie 

 
17 476 18 496 

        

 
ştiinţe sociale 

 
13 364 16 440 

    
3 84 2 56 

2) Filiera 
tehnologică, total, 
din care: 

  
85 2364 63 1748 7 196 8 224 

    

profil tehnic, total, 
din care:   

36 1008 28,5 798 1 28 3 84 
    

  
electronică 

automatizări 
13 364 8 224 
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FILIERA/ 
PROFILUL 

SPECIALIZARE 
DOMENIUL 
PREGATIRII 

DE BAZĂ 

PLAN PROPUS MEC  
clasa a IX-a zi 

REALIZAT 2019-
2020 clasa a IX-a zi 

PLAN PROPUS 
MEC   clasa a IX-

a seral 

REALIZAT 
2019 – 2020 
clasa a IX-a 

seral 

PLAN PROPUS MEC  
clasa a IX-a frecventa-

redusa 

REALIZAT 2019 - 
2020 clasa a IX-a 
frecvență-redusă 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. elevi Nr. cls 
Nr. 

elevi 
Nr. 
cls 

Nr. 
elevi 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. elevi 

  

industrie 
textilă și 
pielărie 

    
1 28 0 0 

    

  
mecanică 8 224 7 196 0 0 2 56 

    

  
electric 9 252 7 196 

        

  
electromecani

că 
4 112 2,5 70 

        

  
chimie 

industrială 
2 56 3 84 0 0 1 28 

    

  

Construcţii, 
instalaţii şi 

lucrări publice 
0 0 1 28 

        

profil servicii, total, 
din care:   

38 1084 28,5 782 4 1123 84 
     

  
turism şi 

alimentaţie 
16 432 12,5 334 2 56 2 56 

    

  
economic 13 364 11 308 1 28 0 0 

    

  
comert 5 140 3 84 

        

  

estetica şi 
igiena 

corpului 
omenesc 

4 112 2 56 1 28 1 28 
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FILIERA/ 
PROFILUL 

SPECIALIZARE 
DOMENIUL 
PREGATIRII 

DE BAZĂ 

PLAN PROPUS MEC  
clasa a IX-a zi 

REALIZAT 2019-
2020 clasa a IX-a zi 

PLAN PROPUS 
MEC   clasa a IX-

a seral 

REALIZAT 
2019 – 2020 
clasa a IX-a 

seral 

PLAN PROPUS MEC  
clasa a IX-a frecventa-

redusa 

REALIZAT 2019 - 
2020 clasa a IX-a 
frecvență-redusă 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. elevi Nr. cls 
Nr. 

elevi 
Nr. 
cls 

Nr. 
elevi 

Nr. cls Nr. elevi Nr. cls Nr. elevi 

profil resurse 
naturale şi protecţia 
mediului, total, din 

care: 
  

11 308 6 168 2 56 2 56 
    

  
agricultură 4 112 1 28 1 28 2 56 

    

  
protecţia 
mediului 

3 84 3 84 1 28 0 0 
    

  
industrie 

alimentară 
4 112 2 56 

        
3) Filiera 
vocaţională, total, 
din care: 

  
21 590 20 540 

        

Profil sportiv 
  

7 196 6 168 
        

Profil teologic 
  

2 56 2 56 
        

Profil  muzica 
  

1 28 1 28 
        

Profil coregrafie 
  

0,50 14 0,50 14 
        

Profil arta actorului 
  

0,50 14 0,50 14 
        

Profil arte vizuale 
  

2 56 2 56 
        

Profil pedagogic 
  

3 86 3 84 
        

Profil militar 
  

5 140 5 120 
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3. Clasa a XI-a, învățământ liceal cu frecvență seral, ciclul superior al liceului 
 

FILIERA/PROFILUL 
DOMENIUL 

PREGĂTIRII DE BAZĂ 

PLAN 
PROPUS MEC   

REALIZAT 
2019 - 2020 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

 Filiera tehnologică, total, din 
care: 

  23 662 26 755 

profil tehnic, total, din care:   11 317 11 314 
  producţie media 

    
  

construcţii instalaţii şi 
lucrări publice  2 56 1 28 

 
mecanică 7 193 8 224 

  electromecanică 1 28 0 0 
  chimie industrială 1 40 1 34 
  tehnici poligrafice 

    
profil servicii, total, din care:   

    
  turism şi alimentaţie 4 109 4 117 
  economic 1 28 2 56 

  
estetica şi igiena corpului 
omenesc 

2 56 2 56 

profil resurse naturale şi protecţia 
mediului, total, din care: 

  
    

  agricultură 4 128 2 62 
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4. Învățământ profesional cu durata de 3 ani, învățământ profesional dual, stagii de 
pregătire practică 
 

 

Învățământ profesional cu 
durata de 3 ani 

Învățământ profesional 
dual 

Stagiile de pregătire practică 

Domeniul 
pregătirii de 

bază 

PLAN MEN  
REALIZAT 
2019 - 2020 

PLAN 
MEC 

REALIZAT 
2019 - 2020 

PLAN 
MEC  

 

REALIZAT 
2019 - 2020 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

TOTAL 45 1231 68 1806 1 30 7,5 169 3 84 2 35 

mecanică 18,5 521 20 561 1 30 1 25 
    

construcţii 
instalaţii şi 

lucrări publice 
3 84 3 84     

    

agricultură 3 84 9 249     
    

turism şi 
alimentaţie 

7,5 178 14 343   5 99 
    

industrie 
alimentară 

6 168 6,5 167   0,5 15 2 56 1 15 

industrie textilă 
şi pielărie 

1 28 1 28     
    

estetica şi 
igiena corpului 

omenesc 
4 112 5,5 154     

    

comerț 1 28 4 104   1 30 1 28 1 20 

teologic 1 28 1 28     
    

 ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 
turism şi 

alimentaţie 
2 24 3 36         
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2.5. Rezultatele elevilor - Examene naționale, concursuri 

 
EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ 

    
A. Organizarea examenului la nivelul Inspectoratului Școlar prin Comisia Județeană 
de Organizare a Evaluării Naționale:  

 

Nr. 
crt. 

SARCINI/ ATRIBUȚII/ MĂSURI OBSERVAȚII 

1. Măsurile de prevenire și combatere a 
îmbolnăvirilor cu SARS –CoV-2 în 

unitățile de învățământ centre de 
examen sau centre zonale de evaluare, 
conform ordinului comun al 
Ministerului Educației și Cercetării și 
al Ministerului Sănătății nr. 
4267/841/2020 

În unitățile de învățământ desemnate centre de 
examen/zonale de evaluare au fost respectate toate 

prevederile stipulate în ordinului comun al 
Ministerului Educației și Cercetării și al 
Ministerului Sănătății nr. 4267/841/2020 

2. Măsuri întreprinse pentru asigurarea 
dotării unităților de învățământ în care 
se susțin probele scrise și a centrelor 
zonale de evaluare, după caz, cu un 
număr suficient de copiatoare în stare 
de funcționare, calculatoare, aparat 
radio, telefon, fax, conexiune la 
internet, consumabile. 

A fost asigurată dotarea cu un număr suficient de 

copiatoare în stare de funcționare, calculatoare, 
aparat radio, telefon, fax, conexiune la internet, 
consumabile, în toate cele 121 de centre de 
examen și în cele 8 centre zonale de evaluare 

3. Supravegherea audio-video din UI/CE 

si din CZE 

Toate cele 121 de centre de examen au fost dotate 

cu camere de supraveghere audio-video 
funcționale. Poziționarea camerelor de 
supraveghere a asigurat o vizibilitate integrală a 
sălilor de examen, de evaluare, de bagaje și ale 
comisiilor de examen. 

4. 1. Informarea părinților cu privire la 
metodologia de organizare și 
desfășurare a examenului  

În cele 21 de centre monitorizate, toate au realizat 
informarea părinților cu privire la metodologia de 
organizare și desfășurare a examenului de 
Evaluare Națională, procedura cu privire la 
asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor 
pentru elevii cu CES, tel. verde, afișaj la nivelul 
unităților de învățământ/centrelor de 
examen/sălilor de examen. 

5. Legalitatea înscrierii candidaţilor la 
examenul de evaluare națională. 

s-a respectat metodologia înscrierii candidaților la 
Evaluarea națională 
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6. Arondarea elevilor pe centre de 
examen. 

Au fost arondați în 121 de centre de examen- 
Decizia nr. 117/02.06.2020 

7. Constituirea Centrelor Zonale de 
Evaluare. Constituirea de 
comisii/subcomisii aflate sub efectivul 

prevăzut de metodologii. 

8 Centre Zonale de Evaluare. 
8 unități școlare au fost arondate la unități de 
învățământ PJ – Decizii nr. 1987A/108/1-

8/11.06.2020 

8. Existenţa aprobărilor Comisiei 
Judeţene/a municipiului București 
pentru cazurile speciale. 

62 cazuri speciale, cu 43 prof. sprijin, 12 elevi 
TSI, 1 domiciliu, 6 elevi- alte cazuri medicale. 
Decizii nr. 1987A/1-64/09.06.2020 
Adresă 2020DGÎP/12.06.2020-adresă caz special 
domiciliu 

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

Proces verbal 15 iunie 2020 și 17 iunie 2020 
 

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

Au fost realizate întâlniri pentru asigurarea 

asistenţei medicale și a pazei/ordinii pe durata 
probelor scrise. Întâlnire cu reprezentanții IPJ și 
IJJ Constanța pentru asigurarea pazei/ordinii pe 
durata desfășurării examenului (Proces verbal 
11.06.2020) 

11. Legalitatea constituirii Comisiei 
Judeţene/a municipiului București, a 
comisiilor din unitățile de învățământ 
în care se susțin probele scrise şi din 
Centrele Zonale de Evaluare. 

Comisia Județeană-Decizia nr. 73/27.02.2020 
(înlocuire informatician Decizia 
nr.121/05.06.2020;în locuire membru Decizia nr. 

143/10.06.2020) 
Comisiile din centrele de examen – Decizii 
nr.146/1-121/13.06.2020 
Comisiile din Centrele Zonale de Evaluare Decizii 
146/1-4/13.06.2020 pentru limba și literatura 
română- 4 centre; 
Decizii 146/5-8/13.06.2020 pentru matematică- 4 
centre 

12. Instruirea asistenților, a membrilor şi a 
preşedinţilor comisiilor din unitățile de 
învățământ în care se susțin probele 
scrise şi din Centrele Zonale de 
Evaluare. 

Instruiri realizate online pe data de 11.06.2020 și 
13.06.2020 cu membrii CE, respectiv 14.06.2020 
cu membrii CZE 

13. Informarea candidaţilor privind 
arondarea şcolilor la unitățile de 
învățământ în care se susțin probele 
scrise. Repartizarea candidaţilor în 
sălile de clasă şi afişarea listelor la loc 
vizibil. 

Fiecare unitate școlară a informat candidații prin 
intermediul diriginților și prin afișaj la avizierul 
școlii. Au fost repartizați conform procedurilor in 
vigoare 
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14. Existenţa foilor tipizate pentru lucrările 
scrise. 

Foile tipizate pentru lucrările scrise au fost 
repartizate fiecărei unități școlare pe data de 
9.06.2020 

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

S-au relizat prin aplicațiile ISJ și MEC. 

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

Prin procese verbale realizate de diriginți cu 
părinții, prin afișare la avizierul școlii. 

17. Stabilirea/asigurarea canalelor de 
sesizare a unor eventuale fapte de 
corupție și informarea publicului 
despre existența acestora. 

A fost afișat în fiecare centru de examen  nr. 
TELVERDE și pe site-ul ISJ. 

 
Desfășurarea etapei speciale din cadrul Evaluării Naționale, au participat 4 candidați, aceasta 
s-a realizat respectând metodologia aflată în vigoare. 
 
B. Număr total absolvenți înscriși: 5972 

Urban: 4028 
Rural: 1944 
Număr candidați prezenți: 5813 
Urban: 3962 
Rural: 1851 
Număr candidați absenți: 159  
Urban 66 
Rural 93 
 

C. Date statistice cu privire la rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a din 
cadrul Evaluării Naționale: 
Mediu Nr. 

absolvenți 
cu medii 
între 1 – 
4,99 

Nr. 
absolvenți 
cu medii 
între 5 – 
5,99 

Nr. 
absolvenți 
cu medii 
între 6 – 
6,99 

Nr. 
absolvenți 
cu medii 
între 7 – 
7,99 

Nr. 
absolvenți 
cu medii 
între 8 – 
8,99 

Nr. 
absolvenți cu 
medii între 9 
– 9,99 

Nr. 
absolvenți 
cu media 
10 

Urban 555 260 336 612 835 817 16 

Rural 1051 312 272 362 284 98 3 
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EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2020 - sesiunea iunie-iulie 2020 
 

A. Organizarea examenului la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța prin 
Comisia Județeană de Bacalaureat:  

 

Nr. 
crt. 

Sarcini/ Atribuții/ Măsuri Observații 

1. Măsurile de prevenire și 
combatere a îmbolnăvirilor cu 
SARS –CoV-2 în unitățile de 
învățământ centre de examen sau 
centre zonale de evaluare, 
conform ordinului comun al 

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

În judeţul Constanţa au fost stabilite 46 centre 
de examen şi 4 centre de evaluare. În fiecare 
centru de examen şi de evaluare au fost puse în 
aplicare și s-au respectat măsurile de prevenire 
și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 
conform Ordinului comun al MEC și MS nr. 
4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de 
prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 
SARS CoV2 în instituțiile/unitățile de 
învățământ. Unitățile de învățământ desemnate 
CE-uri/CZE-uri au afișat în locuri vizibile 
măsurile specifice pentru această perioadă. 
În mapa pusă la dispoziția tuturor CE-urilor și 
CZE-urilor s-a regăsit Procedura specială MEC 
nr. 9412/11.06.2020 cu privire la asigurarea 
condițiilor de egalizare a șanselor pentru 
elevii/candidații care se află în situațiile speciale 
determinate de contextul pandemiei de COVID-
19 și care susțin examenele naționale în anul 
școlar 2019-2020. 
De asemenea, monitorizarea tuturor CE-urilor a 
fost realizată în fiecare zi de susţinere a probelor 
de examen de către delegatul MEC, precum și 
delegaţii Comisiei Judeţene de Bacalaureat. 
Această monitorizare s-a realizat în baza unei 
Note de constatare care a cuprins și aspectul 
privind respectarea prevederilor menționate în 
Ordinul comun al MEC și MS nr. 
4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de 
prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 
SARS CoV2 în instituțiile/unitățile de 
învățământ. 
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2. Măsuri întreprinse pentru 
asigurarea dotării unităților de 
învățământ în care se susțin 
probele scrise și a centrelor zonale 
de evaluare, după caz, cu un 
număr suficient de copiatoare în 
stare de funcționare, calculatoare, 
aparat radio, telefon, fax, 
conexiune la internet, 
consumabile. 

Fiecare unitate de învățământ desemnată 
CE/CZE a luat măsurile necesare în vederea 
asigurării logisticii pentru optima funcționare a 
activității. Fiecare centru de examen şi centru de 
evaluare a fost dotat cu cel puţin două 
calculatoare, două xerox-uri, telefon fax, 
conexiune la internet, consumabile.  
ISJ Constanţa a formulat adresa nr. 1978A/ 
19/09.06.2020 către S.C. DataNet S.R.L., S.C. 
F.D.E.E. Enel Electrica Dobrogea S.A, S.C. 

GMB COMPUTERS S.R.L., S.C. RCS-RDS, 
S.C. TELEKOM S.A., S.C. UPC ROMÂNIA 
S.R.L. Constanţa, solicitând asigurarea 
funcţionării în bune condiţii a internetului şi a 
serviciilor telefonice în Centrele de Examen şi 
Centrele Zonale de Evaluare în perioada 
11.06.2020 – 05.07.2020. 

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

Comisia Județeană de Bacalaureat a solicitat 
fiecărui președinte de CE și CZE să se asigure 
de existența în centre a soluțiilor/măsurilor de 
rezervă, dar nu a fost cazul apelării la acestea. 

4. Supravegherea audio-video din 
UI/CE si din CZE 

În fiecare sală de examen din CE-uri și CZE-uri 
au fost instalate una sau mai multe camere de 
luat vederi, astfel încât să poată fi văzuți toți 
elevii care au susţinut proba. Unele unități de 
învățământ desemnate centre de examen au 
beneficiat de sistem centralizat de monitorizare 
audio-video. De asemenea, au existat camere de 
luat vederi şi sistem audio în sălile unde au fost 
descărcate subiectele, în sălile unde s-a făcut 
instructajul asistenţilor, precum şi în sălile de 
bagaje pentru elevi şi cadre didactice. Camerele 
de supraveghere audio-video au fost poziționate 
astfel încât să fie asigurată o vizibilitate bună a 
fiecărui candidat /asistent/membru în comisie. 
La intrarea în toate sălile menţionate mai sus, 
erau afișate informațiile referitoare la 
monitorizarea audio-video. 

În toate centrele de examen şi în cele 4 centre de 
evaluare a existat câte o persoană delegată- 
responsabil cu derularea şi monitorizarea 
procesului de supraveghere audio-video. De 
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asemenea, în mapele comisiilor existau şi 
delegaţiile acestor persoane. 
Din notele de constatare completate de către 
delegaţii Comisiei Judeţene de Bacalaureat s-a 
constatat respectarea Procedurii MEC nr. 
1561/DGÎP/3.06.2020 privind activitatea de 
supraveghere audio-video. Suplimentar, 
Comisia Județeană de Bacalaureat a pus la 
dispoziția președinților desemnați Procedura 
ISJ, COD: PO-ISJ-CIȘ-07, prin care s-a stabilit 

procedeul de stocare a informațiilor 
colectate/filmate, precum și verificarea continuă 
a funcționalității sistemelor. 

5. 2. Informarea părinților cu privire la 
metodologia de organizare și 
desfășurare a examenului  

În cadrul ședinței de instruire din data de 
16.06.2020, organizată în sistem 
videoconferință, cu participarea directorilor 
unităților de învățământ preuniversitar din 
județul Constanța (gimnaziu și liceu), 
inspectorilor școlari și a reprezentantului 
Comitetului Județean al Asociațiilor de Părinți 
Constanța s-a solicitat unităților școlare să 
informeze părinții și elevii cu privire la 
metodologia de organizare și desfășurare a 
examenului național de bacalaureat. 

6. Legalitatea înscrierii candidaţilor 
la examenul de evaluare națională. 

Înscrierea candidaților la examenul de 
bacalaureat s-a desfășurat conform Calendarului 
MEC, Anexa 1 la OMEC nr. 4307/21.05.2020.  
Comisia Județeană de Bacalaureat a efectuat 
pentru candidații din seriile anterioare arondarea 
on-line în funcție de filieră/profil/specializare la 
unitățile de învățământ desemnate centre de 
examen cu filieră/profil/specializare acreditate.  

7. Arondarea elevilor pe centre de 

examen. 

 

Arondarea elevilor pe centre de examen s-a 

realizat în conformitate cu prevederile OMEC 
nr. 4307/21.05.2020. În acest sens au fost 
comunicate MEC datele privind arondarea 
numerică /centre de examen prin adresa nr. 
1978A/37/15.06.2020. 

8. Constituirea Centrelor Zonale de 
Evaluare. Constituirea de 

comisii/subcomisii aflate sub 
efectivul prevăzut de metodologii. 

Comisia Județeană de Bacalaureat a trimis spre 
aprobare MEC (adresa nr. 1978A/9/5.06.2020) 

un număr de 9 Centre Zonale de Evaluare. 
Răspunsul favorabil al MEC a fost nr. 
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2003/DGÎP/17.06.2020.  
La videoconferința MEC din data de 
20.06.2020, de extragere a președinților pentru 
centrele de examen și centrele zonale de 
evaluare din cadrul examenului de bacalaureat 
național, sesiunea iunie-iulie 2020, s-a anunțat 
că județul Constanța va evalua un număr 
estimativ de 2000 de lucrări. Ca urmare, 
Comisia Județeană de Bacalaureat a transmis 
către MEC adresa nr. 1978A/213/1/26.06.2020 
în care s-a comunicat reconfigurarea CZE-
urilor, astfel: din cele 9 centre stabilite inițial au 
rămas primele 4 unități transmise inițial. 
Comisia Județeană de Bacalaureat a transmis 
către MEC adresa nr. 1978A/9/5.06.2020 
privind unitățile de învățământ arondate 
centrelor de examen în funcție de numărul de 
candidați și de filieră/ profil/ specializare 
acreditate.  
În acest sens, au fost arondate 16 unități școlare 
(5- cu specializări autorizate și 8- cu număr mai 
mic decât 30). S-au primit acordurile de la MEC 

nr.2003/DGÎP/17.06.2020,2771/DGIP/20.06. 
2020 şi 2018/DGIP/12.06.2020. 

9. Existenţa aprobărilor Comisiei 
Judeţene/a municipiului București 
pentru cazurile speciale. 

Comisia Județeană de Bacalaureat  a acordat 24 
de aprobări pentru cazuri speciale. Acestea au 
fost comunicate centrelor de examen, cu 
descrierea condițiilor aprobate și datele de 
contact ale profesorilor de sprijin, acolo unde a 
fost cazul (16) 

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

Transportul lucrărilor a fost realizat cu sprijinul 
Poștei speciale, conform procedurii MEC- 
Procedura nr. 2092/DGÎP/10.06.2020 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 
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Examenul de Bacalaureat Național, în anul 
școlar 2019-2020. 

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

Asistența medicală a fost asigurată în toate 
centrele, în baza protocolului semnat între 
Instituția Prefectului-Județul Constanța, Direcția 
de Sănătate Publică a Județului Constanța și 
Inspectoratul Școlar Județean Constanța, nr. 
1863A/26.05.2020.  
Conform prevederilor legale în vigoare, în data 
de 11.06.2020, Comisia Județeană de 
Bacalaureat a stabilit în cadrul unei ședințe cu 
participarea reprezentanților IPJ, IJJ și a 
Prefectului județului Constanța, modalitatea de 
monitorizare a examenului de bacalaureat, după 
cum urmează: centrele de examen probe scrise- 
echipe mixte de patrulă și centrele zonale de 
evaluare- echipe mixte de patrulă. De asemenea, 

s-a stabilit ca sediul Comisiei Județene de 
Bacalaureat (ISJ și Palatul Copiilor Constanța) 
să fie monitorizat în permanență de către IJJ 
(începând cu ora 7.00 până la finalizarea 
programului de lucru). 

12. Legalitatea constituirii Comisiei 
Judeţene/a municipiului București, 
a comisiilor din unitățile de 
învățământ în care se susțin 
probele scrise şi din Centrele 
Zonale de Evaluare. 

Comisia Județeană de Bacalaureat s-a constituit 
în conformitate cu cap. II, art. 10, din Anexa 2 
la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010 privind 

organizarea și desfășurarea examenului de 
bacalaureat-2011. Constituirea comisiilor din 
CE-uri și CZE-uri s-a realizat prin tragere la 
sorți, conform O.M.E.C nr. 4307/2020 privind 
modificarea și completarea O.M.E.N. nr. 
4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea 
examenului de bacalaureat – 2020. (Notă: În 
data de 25.05.2020, pe Forumul ISJ Constanța, 
la adresa 
https://forum.isjcta.ro/index.php?topic=43008.0, 
s-a transmis tuturor unităților de învățământ un 
apel privind înscrierea cadrelor didactice ca 
resurse umane pentru examenul național de 
bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, cu 
aprobarea Consiliilor de Administrație. S-a 
constituit o bază de date care a cuprins toate 
cadrele disponibile pentru examen, în 



 

 

    

29 

 

conformitate cu OMEC nr. 4307/21.05.2020, 
art. I, alin. 10 (1449 asistenți, 184 membri, 372 
evaluatori). Există ca dovadă în acest sens, 
procesul verbal al Comisiei Județene de 
Bacalaureat din data de 12.06.2020.) 

13. Instruirea asistenților, a membrilor 
şi a preşedinţilor comisiilor din 
unitățile de învățământ în care se 
susțin probele scrise şi din 
Centrele Zonale de Evaluare. 

Instruirea președinților din CE-uri și CZE-uri s-
a realizat în data de 20.06.2020, după 
videoconferința de extragere, organizată de către 
MEC, conform Procedurii MEC nr. 
2341/DGÎP/15.06.2020 de selecție și 
nominalizare a președinților comisiilor din 
centrele de examen și din centrele zonale de 
evaluare examenului de bacalaureat național-
2020.  
Instruirea asistenților și a membrilor comisiilor 
din CE și CZE s-a realizat de către președinți, în 
sistem on-line cu o zi înainte de probe sau 

direct, în ziua fiecărei probe, conform 
metodologiei, începând cu ora 7.00 (CE) și ora 
8.00 (CZE). 

14. Informarea candidaţilor privind 
arondarea şcolilor la unitățile de 
învățământ în care se susțin 
probele scrise. Repartizarea 
candidaţilor în sălile de clasă şi 
afişarea listelor la loc vizibil. 

Pentru seriile anterioare Comisia Județeană de 
Bacalaureat a comunicat individual candidaților 
(e-mail și telefonic) arondarea, în perioada de 
înscriere prevăzută de calendarul MEC. În cazul 
seriilor curente, la nivelul fiecărei unități de 
învățământ s-a realizat activitatea de informare a 
elevilor cu privire la acest aspect. De asemenea, 
informația s-a postat pe Forumul ISJ la adresa: 
https://forum.isjcta.ro/index.php?topic=43200.0. 

15. Existenţa foilor tipizate pentru 
lucrările scrise. 

Foile tipizate au fost achiziționate de către ISJ 
Constanța și distribuite unităților de învățământ 
în data de 9.06.2020, la Palatul Copiilor 
Constanța, în baza unei programări comunicate 
școlilor de către Inspectorul Școlar General. 

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

La examenul de Bacalaureat Național s-au 
înscris 6092 candidaţi: 4632 –promoţie curentă; 
1469 – promoţie anterioară. 
Persoana responsabilă cu comunicațiile virtuale 
din cadrul Comisiei Județene de Bacalaureat a 
comunicat zilnic situațiile solicitate de către 
MEC pe canalul de comunicare dedicat 
(descărcarea subiectelor în timp util, raportarea 
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prezenței candidaților și a situației referitoare la 
temperatura candidaților /izolare/ spitalizare).  
La nivelul județului Constanța a fost raportat un 
singur caz de izolare de domiciliu (pentru toate 
probele scrise) la CE nr 113 - Liceul Cobadin. 

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

Nu a fost cazul. 

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

Au fost prelucrate prevederile art. 95 din Anexa 
2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010 
privind organizarea și desfășurarea examenului 
de bacalaureat-2011, la nivelul fiecărei unități 
de învățământ din județ. 

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

În fiecare centru de examen, precum și pe site-ul 
Inspectoratului Școlar Județean Constanța, au 
fost afișate numerele TelVerde național și 
județean. 

 
 

B. Monitorizarea organizării şi desfășurării examenului de bacalaureat național - 2020 
- candidați eliminați de la proba scrisă: 

 

Nr. candidați eliminați 
 

Nr. candidați eliminați fără drept de 
susținere a examenului în 
următoarele două sesiuni 

Limba și 
literatura 
română – 

proba E a) – 
proba scrisă 

Limba și 
literatura 
maternă – 

proba E b) – 
proba scrisă 

Proba E c) 
– proba 
scrisă 

 

Proba E d) 
– proba 
scrisă 

Total  

3 - 3 1 7 7 
 

- adaptarea condițiilor de examen în cazul candidaților cu cerințe educaționale speciale  
 

Nr. candidați care 
au susținut proba la 
locul imobilizării 

(domiciliu) 

Nr. candidați care 
au susținut proba 

la locul 
imobilizării 

(spital) 

Nr. candidați 
care au susținut 
proba la locul 
imobilizării 
(penitenciar) 

Nr. candidați 
pentru care s-

au aplicat 
proceduri 

speciale, cu 
aprobarea CJB 

Nr. candidați pentru care s-au 
aplicat proceduri speciale, cu 

aprobarea  CNB 

- - - 24 
1 (aprobare MEC nr. 

767M/RLB/17.06.2020) 



 

 

    

31 

 

Situații statistice cu privire la participarea absolvenților clasei a XII-a/a XIII-a la examenul de bacalaureat național, sesiunea 
iunie-iulie 2020: 

 Promoția curentă: 

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
 

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

Zi 4528 4450 
(98,28%) 

78 (1,72%) 2(0,04%) 1326 
(29,8%) 

1174 
(88,54%) 

152 
(11,46%) 

3122 
(70,16%) 

582 
(18,64%) 

738 
(23,64%) 

965 
(30,91%) 

831 
(26,62%) 

6 
(0,19%) 

Seral 60 44 (73,33%) 16 (26,67%) 0 (0%) 42 
(95,45%) 

42 (100%) 0 (0%) 2 (4,55%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 
redusă 

44 38 (86,36%) 6 (13,64%) 0 (0%) 27 
(71,05%) 

24 
(88,89%) 

3 
(11,11%) 

11 
(28,95%) 

3 (27,27%) 3 (27,27%) 3 (27,27%) 2 (18,18%) 0 (0%) 

TOTAL 4632 4532 
(97,84%) 

100 (2,16%) 2 (0,04%) 1395 
(30,78%) 

1240 
(88,89%) 

155 
(11,11%) 

3135 
(69,17%) 

587 
(18,72%) 

741 
(23,64%) 

968 
(30,88%) 

833 
(26,57%) 

6 
(0,19%) 

 Promoția anterioară: 

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi 1244 
1076 

(86,5%) 168 (13,5%) 5 (0,46%) 804 (74,72%) 
626 

(77,86%) 
178 

(22,14%) 267 (24,81%) 
246 

(92,13%) 
20 

(7,49%) 
1 

(0,37%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Seral 91 68 (74,73%) 23 (25,27%) 0 (0%) 65 (95,59%) 58 (89,23%) 7 (10,77%) 3 (4,41%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Frecvență 
redusă 125 99 (79,2%) 26 (20,8%) 0 (0%) 81 (81,82%) 73 (90,12%) 8 (9,88%) 18 (18,18%) 13 (72,22%) 

4 
(22,22%) 

1 
(5,56%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

TOTAL 1460 
1243 

(85,14%) 217 (14,86%) 5 (0,4%) 950 (76,43%) 
757 

(79,68%) 
193 

(20,32%) 288 (23,17%) 
262 

(90,97%) 
24 

(8,33%) 
2 

(0,69%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
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 Promoția curentă și anterioară: 
 

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
 

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

Zi 5772 5526 (95,74%) 246 (4,26%) 
7 

(0,13%) 
2130 

(38,55%) 
1800 

(84,51%) 
330 

(15,49%) 
3389 

(61,33%) 
828 

(24,43%) 
758 

(22,37%) 966 (28,5%) 
831 

(24,52%) 
6 

(0,18%) 

Seral 151 112 (74,17%) 39 (25,83%) 0 (0%) 
107 

(95,54%) 
100 

(93,46%) 7 (6,54%) 5 (4,46%) 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Frecvență 

redusă 169 137 (81,07%) 32 (18,93%) 0 (0%) 
108 

(78,83%) 
97 

(89,81%) 
11 

(10,19%) 
29 

(21,17%) 16 (55,17%) 7 (24,14%) 4 (13,79%) 2 (6,9%) 0 (0%) 

TOTAL 6092 5775 (94,8%) 317 (5,2%) 
7 

(0,12%) 
2345 

(40,61%) 
1997 

(85,16%) 
348 

(14,84%) 
3423 

(59,27%) 849 (24,8%) 
765 

(22,35%) 
970 

(28,34%) 
833 

(24,34%) 
6 

(0,18%) 

 
 
 
 
 
 



 

 

    

33 

 

 

E. Analiza SWOT cu privire la modul de organizare și desfășurare a examenului de 
bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 2020: 
 

PUNCTE TARI 
 consilierea și suportul permanente oferite de specialiștii din cadrul Direcției de 

Sănătate Publică Constanța și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța 
în rezolvarea situațiilor create în contextul epidemiologic determinat de răspândirea 
virusului SARS CoV2; 

 dotarea corespunzătoare a centrelor în care s-a desfășurat examenul de bacalaureat 
național, cu număr suficient de copiatoare performante,  în stare de funcționare, 
calculatoare, laptopuri, telefon, fax, consumabile; 

 asigurarea logisticii necesare optimei derulări a activităților specifice în sălile de 
clasă în care s-au desfășurat probele scrise/ sălile de descărcare și multiplicare 
subiecte/ sălile de depozitare bagaje (inclusiv camere de supraveghere/monitorizare  
audio-video funcționale); 

 existența soluțiilor/măsurilor de rezervă în centrele de examen, în situația apariției 
unor eventuale defecțiuni tehnice sau de alt tip (laptopuri de rezervă,  conexiuni la 
internet etc); 

 organizarea transportului și asigurarea securității lucrărilor scrise, pe întreaga perioadă 
a examenului de bacalaureat național; 

 organizarea activității de pregătire suplimentară pentru examenele naționale în unitatea 
de învățământ, în condiții optime de siguranță ținând cont de contextul epidemiologic 
determinat de răspândirea virusului SARS CoV2; 

 asigurarea asistenței medicale și a pazei/ordinii pe durata probelor scrise; 
 asigurarea resursei umane în contextul existenței unui număr mare de centre de 

examen în sesiunea iunie-iulie 2020; 

 constituirea tuturor comisiilor în condiții de legalitate. 
PUNCTE SLABE 

 pregătirea slabă a unor candidați din cauza neparticipării la pregătirea suplimentară fie 
on-line, fie direct;  

 insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul susținerii activităților on-line; 

 logistica insuficientă pentru optima susținere a procesului educațional în format on-
line pentru unele cadre didactice și pentru unii elevi; 

 inexistența etapei de simulare a examenului de bacalaureat național;  
 starea emoțională fragilă a unor candidați, determinată de obligativitatea respectării 

măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV2 (ex. putarea 
măștilor); 

 întreruperea alimentării cu curent electric într-un centru de examen din cauza unei 

avarii majore înregistrate în zona respectivă; 
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OPORTUNITĂȚI 
 asigurarea resurselor necesare organizării și desfășurării optime a examenului de 

bacalaureat național (sistem centralizat de monitorizare, asistență medicală, transport 
elevi, parteneriat cu autoritățile locale); 

 consilierea și suportul permanente oferite de  reprezentanții Direcției de Sănătate 

Publică Constanța și ISJ Constanța în rezolvarea provocărilor create în contextul 
epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS CoV2; 

 colaborări eficiente cu: instituţiile publice, agenţii economici, partenerii sociali, pentru 
a face față contextului epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS 
CoV2; 

 posibilitatea integrării active, responsabile și competente în societate și pe piața 
muncii; 

AMENINȚĂRI 
 interesul scăzut al elevilor pentru participarea la pregătirea suplimentară și susținerea 

examenului de bacalaureat național; 
 motivația insuficientă pentru învățare a elevilor din categorii dezavantajate (din familii 

monoparentale/dezbinate, cu părinți plecați în străinătate, rromi); 
 nivelul de educație și timpul limitat al părinților determinante în slaba implicare a 

acestora în viața socială a  școlii. 
F. PROPUNERI DE AMELIORARE A CADRULUI METODOLOGIC ȘI 
PROCEDURAL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A  EXAMENULUI: 
Inspectoratul Școlar Județean  Constanța și-a propus următoarele măsuri remediale care 
vizează sporirea calității educației reflectată în rezultatele la examenele naționale.  
1. Diseminarea rezultatelor obținute de către elevi la examenul de bacalaureat național:  

• diseminarea rezultatelor obţinute de elevi la nivelul catedrelor, precum şi la nivelul 
consiliilor profesorale din fiecare unitate de învăţământ; 

• întâlniri comune cu profesorii de specialitate, consilierii școlari și diriginţii în vederea 
pregătirii unor stategii viabile de abordare a examenului de bacalaureat național de 
către elevii claselor terminale; 

• discuţii individuale profesori – elev - părinţi privind abordarea subiectelor din cadrul 
Evaluării Naționale; 

• realizarea unor analize comparative între notele de la testările inițiale și mediile 
aferente semestrului I şi II care să evidenţieze progresul şcolar individual (indicatori 
de evaluare: testări administrate, interpretarea rezultatelor, planul de măsuri remediale, 
fișe de progres școlar, analize comparative). 

2. Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire eficientă a elevilor, în 
conformitate cu programa pentru examenul de bacalaureat național, pe tot parcursul anului 
şcolar, la disciplinele la care se susțin probele scrise: 
• pregătirea suplimentară şi diferenţiată a elevilor cu performanţe scăzute; 
• parcurgerea corectă și eficientă a programei școlare în vigoare; 
• construirea de către fiecare profesor a propriului calendar de evaluare, cu respectarea 

unităților de învățare din programa în vigoare; 
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• aplicarea corectă a modelului comunicativ-funcțional; 
• prelucrarea prevederilor metodologiei de examen atât elevilor, cât şi părinţilor; 
• parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen; 
• identificarea concretă a factorilor care determină slaba pregătire a unor elevi; 
• monitorizarea frecvenţei elevilor la orele de pregătire suplimentară şi motivarea 

acestora pentru implicarea în procesul învăţării; 
• susținrea simulării probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat național la 

nivelul instituţiei de învăţământ. 
G. Propuneri de măsuri de intervenție în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare 
ale elevilor și reducerea decalajelor dintre performanțele obținute în mediul 
urban/rural: 
1.  Susţinerea unor activităţi de pregătire psihologică pentru examene la nivelul unităţilor de 
învăţământ. Teme abordate: managementul emoțiilor, managementul învățării, comunicarea 
eficientă. 
2. Monitorizarea şcolilor cu rezultate slabe la examenul de bacalaureat național, precum şi a 
celor care înregistrează diferenţe mari între rezultatele obţinute la examenele naţionale şi 
evaluarea din şcoală: 

 includerea unităților de învățământ cu promovabilitate scăzută în graficul 
inspecțiilor derulate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța – 
inspectori școlari de sector; 

 sprijinirea elevilor, provenind din medii sociale defavorizate, prin programe 

guvernamentale şi non-guvernamentale, destinate redimensionării conceptului 
de drept la şanse egale; 

 utilizarea spațiului virtual- digital.educred.ro- unde sunt oferite mai multe tipuri 
de platforme, aplicații și instrumente digitale împreună cu sugestiile practice 
de utilizare; 

 monitorizarea implementării planurilor remediale și a prezenței elevilor la orele 
de pregătire suplimentară. 

3.  Organizarea de simulări la nivelul cercurilor pedagogice pentru unitățile de învățământ 
care au înregistrat promovabilitate sub  50%. 
4. Realizarea de  modele de teste/ fișe de lucru, în format electronic, care să respecte programa 
și structura subiectelor de la examenul de bacalaureat național.   

5. Efectuarea unor inspecţii de specialitate, susţinute de către inspectorii şcolari şi metodiştii 
ISJ Constanţa în scopul consilierii/îndrumării/controlului pregătirii pentru examenele 
naţionale 2021. 
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EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2020 - sesiunea august-septembrie 2020 
 
Rezultate 
inițiale 

Inscrisi Prezenti Neprezentati Eliminati Respinsi 
Respinsi cu 

medii 
Reusiti 

TOTAL 
Reusiti 
6-6,99 

Reusiti 7-
7,99 

Reusiti 
8-8,99 

Reusiti 
9-9,99 

Reusiti 10 

Seria 
curentă 995 840 155 0 559 128 281 222 52 6 1 0 

Seria 
anterioară 589 447 142 2 331 95 114 110 4 0 0 0 
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Promovabilitate inițială 
 

Promovabilitate finală 

Serie curenta Serie anterioară Serie curenta Serie anterioară 

33.45 25.5 35.83 27.96 
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A. Admiterea în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2020 - 
2021 

                 Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat 
pentru anul şcolar 2020 - 2021 s-a realizat potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 aprobată cu Ordinul 
M.E.C.T.S.  nr. 4.802 din 2010, în conformitate cu prevederile cu O.M.E.N. nr. 
4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat 
pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare, cu O.M.E.C. nr. 
5532/11.12.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale, 
interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal 
de stat pentru anul școlar 2020-2021, cu O.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020 pentru modificarea și 
completarea Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr. 4948/2019 privind 
organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-
2021 și O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului 
ministrului educației naționale, interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea 
admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.   

 Înscrierea în licee, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia 
celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care 
solicită înscrierea în învăţământul special) s-a realizat prin repartizare computerizată, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, 
profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate prin planul de 
şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. 
  

LOCURI ALOCATE  
Învățământ liceal 

- Clasa a IX-a învățământ de zi 4508 
- Clasa a IX-a învățământ seral 168 
- Clasa a IX-a învățământ frecvență redusă 112 
- Clasa a IX-a învățământ special 12 

Învățământ profesional  
- Clasa a IX-a învățământ profesional și stagii de practică 1824 
- Clasa a IX-a învățământ profesional special 14 
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Admitere etapa a I-a 
 
 
Elevii au fost repartizați computerizat, în funcție de opțiuni, la următoarele filiere/profile:  
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             În perioada de soluționare a cazurilor speciale,  Comisia județeană de admitere a 
analizat 89 de situații/solicitări pentru rezolvarea cazurilor speciale apărute după  etapa de 
repartizare computerizată.  În urma analizei solicitărilor au fost aprobate 30 de solicitări 
(gemeni, apropiere de domiciliu și un schimb de elevi), iar 59 au fost respinse.  
 
Admitere etapa a II-a 
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Candidați cu CES:   
 
Prima sesiune – 21 de candidați înscriși, a II –a sesiune 2 candidați înscriși, din care 7 au 
solicitat locuri la licee tehnologice, 2 au solicitat locuri la licee vocaționale și 14 au solicitat 
locuri la licee teoretice. 
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B. Examene calificări profesionale 
 

Raport statistic examene de certificare a calificărilor profesionale nivel 3, 4 și 5  
 

Nr. 
crt. 

Nivelul 
calificării 

Nr. calificări Sesiunea Nr. 
candidați 
înscriși 

Nr. 
candidați 
prezenți 

Nr. 
candidați 

admiși 
1 nivel 5 11 calificari 

profesionale 
Ianuarie-

februarie 2020 
258 248 248 

2 nivel 4 33 calificari 
profesionale 

Iunie 2020 1972 1971 1971 

3 nivel 3 24 calificari 
profesionale 

Iunie – iulie 
2020 

634 634 634 

4 nivel 5 19 calificari 
profesionale 

Iulie 2020 459 459 459 

6 nivel 5 1 calificare 
profesionala 

August 2020 465 465 465 

7 nivel 3 3 calificari 
profesionale 

August-
septembrie 

2020 

3 3 3 

8 nivel 4 7 calificari 
profesionale 

August-
septembrie 

2020 

35 35 35 
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Situația la învățătură și starea disciplinară 
 
Promovabilitate 
 
Promovabilitatea pe nivel de învățământ și mediu la nivelul județului Constanța la sfârșitul 
semestrului II al anului școlar 2019 – 2020, se prezintă astfel: 

 

 
Promovabilitate % 

Primar TOTAL clasa pregatitoare-IV 85,11 

Primar URBAN 81,38 

Primar RURAL 95.56 

Gimnazial total cls V-VIII 90.38 

Gimnazial URBAN 90 

Gimnazial RURAL 91,39 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 96.11 

Liceal ZI URBAN 97.44 

Liceal ZI RURAL 88.87 

Liceal SERAL cls IX-XIV 85.72 

Liceal SERAL URBAN 86.92 

Liceal SERAL RURAL 80.10 

Profesional TOTAL 87.53 

Profesional URBAN 86.12 

Profesional RURAL 84.46 

Postliceal TOTAL 89 

Postliceal URBAN 89 

Postliceal RURAL 100 

A doua şansă primar TOTAL cls I-IV 79.88 

A doua şansă primar URBAN 79.88 

A doua şansă primar RURAL 100 
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Absenteism și abandon școlar 
Situația absențelor pe nivel de învățământ la nivelul județului Constanța, an școlar 2019-2020: 
 

 Număr absențe 

Primar clasa pregatitoare-IV 178.598 

Gimnazial ZI 254.563 

Gimnazial FR 5.201 

Liceal ZI  208.132 

Liceal SERAL  24.157 

Liceal FR 4.523 

Profesional 76.961 

Postliceal  10.280 

A doua şansă  13.771 

TOTAL 776.186 

 
Număr de elevi neșcolarizați – învățământ obligatoriu 
 

 
Neșcolarizați 

Primar TOTAL clasapregatitoare-IV 14 

Primar URBAN 4 

Primar RURAL 10 

Gimnazial total cls V-VIII 9 

Gimnazial URBAN 3 

Gimnazial RURAL 6 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 2 

Liceal ZI ciclu inferior URBAN 1 

Liceal ZI ciclu inferior RURAL 1 

Profesional TOTAL 2 

Profesional RURAL 2 

Profesional cls IX 1 

Profesional cls IX RURAL 1 

A doua şansă primar TOTAL cls I-IV 8 

A doua şansă primar RURAL 5 
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Elevi cu 
abateri 

disciplinare 

Exmatriculaţi
pentru 
absente 

Exmatricul
aţi pentru 
alte motive 

Note sub 
7 la 

purtare 

Pentru
absențe 

Pentrualte 
motive 

Primar TOTAL 
CP-IV 

1 0 0 171 31 2 

Primar URBAN 1 0 0 161 26 2 

Primar RURAL 0 0 0 10 5 0 

Gimnazial TOTAL 29 0 0 438 143 8 

Gimnazial URBAN 29 0 0 298 58 6 

Gimnazial RURAL 0 0 0 140 85 2 

Liceal ZI 
cls IX-XII/XIII 

13 0 0 106 17 0 

Liceal ZI URBAN 13 0 0 91 15 0 

Liceal ZI RURAL 0 0 0 15 2 0 

Liceal ZI 
ciclul inferior 

58 0 0 259 84 2 

Liceal ZI ciclu 
inferior URBAN 

58 0 0 238 79 2 

Liceal ZI ciclu 
inferior RURAL 

0 0 0 21 5 0 

Liceal ZI 
ciclul superior 

125 20 2 373 132 1 

Liceal ZI ciclul 
superior URBAN 

110 14 0 334 7 1 

Liceal ZI ciclul 
superior RURAL 

15 6 2 39 31 0 

Liceal SERAL 17 80 13 31 256 0 

Liceal SERAL 
URBAN 

17 62 6 29 201 0 

Liceal SERAL RURAL 0 18 7 2 55 0 

Profesional TOTAL 122 6 2 393 256 0 

Profesional URBAN 116 4 0 294 201 0 

Profesional RURAL 6 42 2 99 55 0 

Postliceal TOTAL 5 0 0 9 0 0 

Postliceal URBAN 5 0 0 9 0 0 
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Olimpiade și concursuri școlare organizate și desfășurate în anul școlar 
2019-2020 

Calificați la etapele naționale 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea Olimpiadei Naționale 
Număr elevi 

calificați la etapa 
națională 

1 Astronomie și Astrofizică 8 

2 Fizică 34 

3 Științele Pământului 2 

4 Chimie 20 

5 Limba Germană 8 

6 Biologie 10 

7 Lectura ca abilitate de viață 3 

8 Limba Latină 4 

9 Lingvistică 4 

10 Universul cunoașterii prin cultură 4 

11 Olimpiada Satelor din România - matematică 5 

12 Educație civică 2 

13 Educație socială - cultură civică 2 

14 Logică, argumentare și comunicare 1 

15 Psihologie 1 

16 Limba spaniolă 8 

17 Limba italiană 14 

18 Limba franceză 30 

19 Construcții, instalații și lucrări publice 2 

20 Economic, administrativ, comerț 2 

21 Electric, electrotehnic, electromecanic 2 

22 Electronică, automatizări, telecomunicații 2 

23 Industrie alimentară 1 

24 Analiza produselor alimentare 2 

25 Mecanică 2 

26 Protecția mediului 2 

27 Turism și alimentație 2 

28 Educație tehnologică și aplicații practice 4 

29 Confecționer Produse Textile 1 

30 Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist 1 

31 Ospătar (Chelner) Vânzător În Unități De Alimentație 1 

32 Mecanic Auto 1 
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Nr. 
crt. 

Denumirea Olimpiadei Naționale 
Număr elevi 

calificați la etapa 
națională 

33 Istorie 5 

34 Informatică 17 

35 Introducere în pedagogie și teoria și metodologia curriculum-ului 1 

36 Teoria și practica instruirii și evaluării 1 

37 Psihologie Generală 1 

38 Psihologia Vârstelor 1 

39 Managementul clasei de elevi 1 

40 Psihopedagogie specială 1 

41 Didactici inovative 1 

42 Limba modernă neogreacă 6 

43 Limba turcă maternă  37 

44 Limba rusă maternă 7 

45 Concurs național de creație literară în limba rromani „Ștefan Fulli” 2 

46 Concurs național Istoria și tradițiile rromilor 2 

47 Arta actorului 6 

48 Interpretare instrumentală 7 

49 Coregrafie 15 

50 Interpretare vocală instrumentală și studii teoretice muzicale 7 

51 Arte vizuale, arhitectură și istoria artei 15 
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Calendarul concursurilor județene pe discipline organizate de  Inspectoratul  Școlar 
Județean Constanța pentru anul școlar 2019 – 2020, înregistrat cu nr. 5407A/20.11.2020  

Nr. 
crt.  

DENUMIREA CONCURSULUI DISCIPLINA 

1 „Amicii isteți” Învățământ primar, cultură 
generală 

2 „Comorile condeiului” Învățământ primar,  limba și 
literatura română 

3 „EuxinMath” Învățământ primar, matematică 

4 „Descoperă România” Învățământ primar, geografie 

5  „Citește cu folos!” Limba și literatura română  
6 „Let's speak…Grammar!” Limba engleză 

7 „Creo Creare” Limbi moderne 

8 „Spelling Bee” Limba engleză 

9 „Spaß auf Deutsch” Limba germană 
10 „Francophonie en fête” Limba franceză 

11 „Jeux de langage” - Concurs pe echipe, pentru filiera 
tehnologică și vocațională 

Limba franceză 

12 „Francofolies ... marines!” Concurs pentru filiera tehnologică 
și vocațională 

Limba franceză 

13 Concurs Județean de Matematică „TOMIS” Matematică 

14 Olimpiada de Biologie - clasa a VIII-a Biologie 
15 Concursul Județean de Geografie „Pământul - Planeta vieții” 

pentru liceele tehnologice și vocaționale 
Geografie 

16 Concursul Județean de Geografie „Constantin Brătescu”  Geografie 
17 Concursul Judeţean de Geografie „ Geo+” Geografie 

18 „Gândesc economic, deci câștig” SUM 
19 „Și eu voi fi întreprinzător” SUM 

20 „Alege să fii responsabil” Religie 

21 „De la Sfântul Andrei la Sfântul Nicolae” Religie 

22 „Modele din grădina Maicii Domnului” Religie 

23 Festival „Nașterea lui Hristos vestim” Religie 

24 „Cantabile” Interpretare muzicală 
25 „Abilități muzicale” Educație muzicală 

26 „TomisArt” Proiect cultural artistic 
27 „Arabesque” Balet 

28 „Imagine și simbol în arta românească” Educație plastică 
29 „Meseria brățară de aur” Sudor, lăcătuș construcții nave 
30 „Performanță în meserie” Bucătar, ospatar; coafor, comerț 
31 „Civilizația șoselei” Transporturi 

32 „Calculatorul joc și joacă” Informatică 

33 „Formă, culoare și mișcare” Învățământ special 
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Proiecte activități sportive -  4180 participanți 

 
 

Club Sportiv Școlar Nr. 1 Constanța 
Competiții naționale 
 
 

- atletism - 1 medalie ; 4 locuri 4-6 

- gimnastică aerobică - 7 medalii ; 4 locuri 4-6 
- gimnastică ritmică  -  2 medalii  ; 2 locuri 4-6 
- gimnastică artistică - 10 medalii ; 11 locuri 4-6    
- scrimă – 4 medalii ; 4 locuri 4-6 
Campionatele Naţionale de Juniori la disciplinele baschet, handbal şi volei au fost întrerupte 
în fazele semifinale datorită evoluției epidemiologice; 
Campionatele Naţionale Şcolare la disciplinele atletism, gimnastică artistică, gimnastică 
ritmică şi scrimă au fost anulate.  

Club Sportiv Școlar Nr. 1 Constanța 
 

Total: 24 de medalii- 8 medalii de aur, 5 medalii de argint și 11 medalii de bronz ; 
            25 locuri 4-6 



 

 

    

49 

 

 
Liceul cu Program  Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța 

 
Competiții naționale 
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Clubul Sportiv Școlar Medgidia 
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Competiții internaționale 
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2.6. Echivalare acte studii 

În anul școlar 2019-2020, au fost echivalate studii pentru 251 de elevi veniți din străinătate, 
după cum urmează: 

ȚARA Nr. elevi ȚARA Nr. elevi 

Albania  2 Italia 69 

Arabia Saudită 1 Kuweit 1 

Austria 2 Luxemburg 1 

Australia 1 Malta 1 

Belgia 12 Marea Britanie 62 

Bulgaria 1 Moldova 8 

Canada 1 Olanda 1 

Cehia 4 Palestina 1 

Egipt 3 Regatul Hașemit al Iordaniei 1 

Emiratele Arabe Unite 3 Republica Turcia 5 

Franța  9 Republica Arabă Siriană 1 

Germania 26 Spania 28 

Grecia 3 SUA 2 

Irlanda 1 Qatar 1 
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2.7.Programe privind accesul la educație 2019-2020 

 
1. PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” 
Organizarea Programului „A doua şansă” - învăţământ primar 
 are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulţilor pentru recuperarea învăţământului 

primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii și care au 
depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei. 

 

Organizarea Programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior 
 are drept scop sprijinirea persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care nu au finalizat 

învăţământul gimnazial, astfel încât acestea să îşi poată completa şi finaliza educaţia de 
bază din cadrul învăţământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obţinerea unei 
calificări profesionale într-un anumit domeniu. 

 
Situație statistică an școlar 2019 - 2020 
 Număr total de unităţi şcolare care desfăşoară programul ADŞ – 13 (în 3 unităţi şcolare se 

desfăşoară doar învăţământ primar ADŞ, doar învăţământ secundar inferior ADŞ se 
desfăşoară în 3 unităţi şcolare, iar 7 unități școlare desfășoară învăţământ primar ADŞ și 
învăţământ secundar inferior ADŞ) 

 Din totalul de 13 unități școlare (PJ și structuri) ce desfășoară programul ADŞ, 7 sunt din 
mediul urban (2 din Municipiul Constanța) și 6 din mediul rural 

 Total înscrişi în programul ADS – 351 elevi – învăţământ primar dintre care au finalizat 
programul ”A Doua Șansă” Primar 46 persoane, 584 elevi – învăţământ secundar inferior, 
învăţământ primar dintre care au finalizat programul ”A Doua Șansă” Gimnazial/secundar 
inferior 127 persoane. 

 Număr cadre didactice implicate în programul ”A Doua Șansă” în anul școlar 2019-2020 = 
102, dintre care au predat în programul ADȘ Primar – 14 cadre didactice, iar în programul 
ADȘ Gimnazial/secundar inferior – 88 cadre didactice. 
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Nr. 
crt. 

Denumire unitate plan Localitate Mediu Nivel 

Total 
elevi - 
nivel 

primar 

Total elevi - 
nivel 

secundar 
inferior 

1 LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA CRUCEA Rural Gimnazial 
 

40 

2 LICEUL TEHNOLOGIC ’ION 
PODARU’ OVIDIU 

OVIDIU Urban Gimnazial 
 

84 

Primar 23 
 

3 LICEUL TEHNOLOGIC 
’NICOLAE ISTRĂŢOIU’ DELENI 

DELENI Rural Gimnazial 

 
68 

4 LICEUL TEORETIC ’IOAN 
COTOVU’ HÂRŞOVA 

HÂRŞOVA Urban Gimnazial 

 
52 

Primar 18 
 

5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
’GRIGORE MOISIL’ NĂVODARI 

NĂVODARI Urban Gimnazial 
 

94 
Primar 18 

 
6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IULIU 

VALAORI’ NISIPARI 
NISIPARI Rural Gimnazial 

 
43 

Primar 53 
 

7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
’MIHAIL SADOVEANU’ 
MEDGIDIA 

MEDGIDIA Urban Primar 

34 
 

8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 
CASTELU 

CASTELU Rural Gimnazial 
 

85 

Primar 21 
 

9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 
GALIŢA 

GALIŢA Rural Gimnazial 

 
25 

10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 
MANGALIA 

MANGALIA Urban Gimnazial 
 

56 

Primar 30 
 

11 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 
POARTA ALBĂ 

POARTA ALBĂ Rural Primar 

15 
 

12 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 
’NICOLAE IORGA’ 
CONSTANŢA 

CONSTANŢA Urban Primar 

102 
 

13 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 
CONSTANŢA 

CONSTANŢA Urban Gimnazial 
 

37 

Primar 37 
 

 

TOTAL UNITĂȚI ȘCOLARE 
      351 584 
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2. PROGRAME NAŢIONALE DE PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 "Bani de liceu"  - număr mediu de  beneficiari – 429 elevi 
Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu" 
se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului 
de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție. 
Cuantumul sprijinului financiar este de 250 lei/lună și poate fi modificat prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Educației Naționale. 

 

 „Bursa profesională” - număr mediu de  beneficiari – 2979 elevi  
Subvenționarea de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul 
profesional se realizează prin Programul național de protecție socială "Bursa profesională".  
Se acordă tuturor elevilor care frecventează învățământul profesional și constă într-un sprijin 
financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Educației Naționale. 
"Bursa profesională" se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii 
practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale. 

 

 Euro 200 , beneficiarii acestui program sunt în număr de 54 elevi  
Beneficiare ale prevederilor legii Nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor 
financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare sunt familiile cu elevi și/sau 
studenți ai învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani.  
Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la 
cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii 
precedente, fără a depăși valoarea calculatorului achiziționat. 
 

 Beneficiari burse elevi străini -  67 elevi (65 euro/lună)  
 
3. BURSE ELEVI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT 

 
A. Burse de merit olimpic internațional acordate elevilor premiați la olimpiadele 

școlare internaționale, conform prevederilor Legii nr. 235/2010. 
6 elevi (3 elevi medalie de aur – 2.230 lei/lună, 3 elev medalia de argint – 1.672 lei/lună se 
acordă timp de 12 luni, începând cu luna următoare realizării performanței școlare) 

 
4. TRANSPORT ELEVI  
336.123 lei reprezintă suma pentru decontarea abonamentelor sau biletelor de transport  pentru 
elevi, la nivel județului Constanța, în anul școlar 2019-2020. 
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5.   RECHIZITE ȘCOLARE  
Achiziția pachetelor de rechizite școlare pentru anul școlar 2019- 2020 a fost făcută de către 
Inspectoratul Școlar Județean Constanța, cu respectarea Legea 98/2016 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publică, precum și a prevederilor Ordinului M.E.C.T.S. nr. 4385 din 
07.06.2012, metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr.126/2002 pentru aprobarea OG 
nr.33/2001 privind acordarea  rechizitelor școlare elevilor din învățământul de stat, primar și 
gimnazial, cursuri de zi. 
Sumele pentru acordarea rechizitelor școlare de 101.759 lei au fost alocate de către 
Ministerul Educației și Cercetării  pentru un număr de 2445 de pachete cu rechizite școlare. 
 
6. MANUALE ȘCOLARE 

 
Comenzile efectuate pe parcursul anului școlar 2019 – 2020 sunt următoarele: 
 

 Pentru anul școlar 2019 – 2020 
 

Luna Disciplina Clasa 
Număr manuale 

comandate 

Septembrie 2019 

 Limba germană modernă A1.2 1027 

 Limba germană modernă B1.1 115 

 Educație muzicală Clasa a VI-a 6930 

 Limba modernă 1 (franceză) Clasa a VI-a 738 

 Limba modernă 2 (franceză) Clasa a VI-a 5387 

 Limba modernă 1 (engleză) Clasa a VI-a 5901 

 Biologie Clasa a VII-a 6004 

 Consiliere și dezvoltare personală Clasa a VII-a 5984 

 Educație plastică Clasa a VII-a 6149 

 Educație socială Clasa a VII-a 6057 

 Educație tehnologică și aplicații practice Clasa a VII-a 5999 

 Geografie Clasa a VII-a 6002 

 Informatică și TIC Clasa a VII-a 6002 

 Limba și literatura română Clasa a VII-a 6008 

 Religie cult ortodox Clasa a VII-a 5629 

Noiembrie 2019 
 Chimie Clasa a VII-a 5998 

 Matematică Clasa a VII-a 6010 

Februarie 2020  Istorie Clasa a VII-a 6010 
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 Pentru anul școlar 2020 – 2021 

 

Luna Disciplina Clasa 
Număr manuale 

comandate 

Ianuarie 2020 

 Comunicare în limba română Clasa I 6637 

 Comunicare în limba modernă engleză Clasa I 5713 

 Comunicare în limba rusă maternă Clasa I 20 

 Comunicare în limba turcă maternă Clasa I 416 

 Matematică și explorarea mediului Clasa I 6637 

 Comunicare în limba română Clasa a II-a 976 

 Comunicare în limba rusă maternă Clasa a II-a 6 

 Comunicare în limba turcă maternă Clasa a II-a 151 

 Matematică și explorarea mediului Clasa a II-a 971 

 Limba turcă maternă Clasa a III-a 176 

 Limba turcă maternă Clasa a IV-a 235 

 Limba rusă maternă Clasa a IV-a 8 

 Limba rusă maternă Clasa a V-a 7 

 Biologie Clasa a VI-a 1225 

 Consiliere și dezvoltare personală Clasa a VI-a 1155 

 Educație fizică și sport Clasa a VI-a 1144 

 Educație socială Clasa a VI-a 1192 

 Educație tehnologică Clasa a VI-a 1161 

 Fizică Clasa a VI-a 1213 

 Geografie Clasa a VI-a 1214 

 Informatică și TIC Clasa a VI-a 1209 

 Istorie și tradiții rrome Clasa a VI-a 25 

 Istorie Clasa a VI-a 1313 

 Limba rromani maternă Clasa a VI-a 8 

 Limba rusă maternă Clasa a VI-a 11 

 Limba și literatura română Clasa a VI-a 1226 

 Matematică Clasa a VI-a 1220 

 Religie cult ortodox Clasa a VI-a 1145 

Februarie 2020 

 Comunicare în limba modernă germană Clasa I 224 

 Comunicare în limba modernă engleză Clasa a II-a 1200 

 Comunicare în limba modernă germană Clasa a II-a 92 

 Limba modernă germană Clasa a III-a 144 

 Limba rusă maternă Clasa a III-a 10 

 Arte vizuale și abilități practice Clasa a IV-a 1380 
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Luna Disciplina Clasa 
Număr manuale 

comandate 
 Educație civică Clasa a IV-a 1465 

 Geografie Clasa a IV-a 1440 

 Istorie Clasa a IV-a 1453 

 Limba modernă engleză Clasa a IV-a 1275 

 Limba modernă franceză Clasa a IV-a 194 

 Limba modernă germană Clasa a IV-a 170 

 Limba și literatura română Clasa a IV-a 1595 

 Matematică Clasa a IV-a 1572 

 Muzică și mișcare Clasa a IV-a 1409 

 Științele naturii Clasa a IV-a 1475 

 Religie cult ortodox Clasa a IV-a 1287 

 Biologie Clasa a V-a 1489 

 Consiliere și dezvoltare personală Clasa a V-a 1407 

 Educație fizică și sport Clasa a V-a 1336 

 Educație muzicală Clasa a V-a 1431 

 Educație plastică Clasa a V-a 1390 

 Educație socială Clasa a V-a 1430 

 Educație tehnologică Clasa a V-a 1447 

 Geografie Clasa a V-a 1456 

 Informatică și TIC Clasa a V-a 1439 

 Istorie Clasa a V-a 1430 

 Limba modernă 1 intensiv engleză Clasa a V-a 91 

 Limba modernă 1 engleză Clasa a V-a 1304 

 Limba modernă 2 engleză Clasa a V-a 257 

 Limba modernă 1 franceză Clasa a V-a 197 

 Limba modernă 2 franceză Clasa a V-a 1192 

 Limba modernă germană Clasa a V-a 411 

 Limba și literatura română Clasa a V-a 1469 

 Matematică Clasa a V-a 1462 

 Religie cult ortodox Clasa a V-a 1344 

 Educație muzicală Clasa a VI-a 1746 

 Educație plastică Clasa a VI 1626 

 Limba modernă 1 intensiv engleză Clasa a VI 189 

 Limba modernă 1 engleză Clasa a VI 1461 

 Limba modernă 2 engleză Clasa a VI 389 

 Limba modernă 1 franceză Clasa a VI 244 
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Luna Disciplina Clasa 
Număr manuale 

comandate 
 Limba modernă 2 franceză Clasa a VI 1458 

 Limba modernă germană A1.2 322 

 Limba modernă germană A2.1 249 

 Limba modernă germană A2.2 108 

 Limba modernă germană B1.1 118 

 Biologie Clasa a VII-a 1685 

 Chimie Clasa a VII-a 1683 

 Consiliere și dezvoltare personală Clasa a VII-a 1695 

 Educație muzicală Clasa a VII-a 1644 

 Educație plastică Clasa a VII-a 1657 

 Educație socială Clasa a VII-a 1722 

 Educație tehnică Clasa a VII-a 1711 

 Limba latină Clasa a VII-a 1680 

 Fizică Clasa a VII-a 1670 

 Geografie Clasa a VII-a 1658 

 Informatică și TIC Clasa a VII-a 1674 

 Istorie Clasa a VII-a 1701 

 Limba modernă 1 intensiv engleză Clasa a VII-a 195 

 Limba modernă 1 engleză Clasa a VII-a 1464 

 Limba modernă 2 engleză Clasa a VII-a 228 

 Limba modernă 1 franceză Clasa a VII-a 216 

 Limba modernă 2 franceză Clasa a VII-a 1399 

 Limba și literatura română Clasa a VII-a 1683 

 Matematică Clasa a VII-a 1693 

 Religie cult ortodox Clasa a VII-a 1595 

Aprilie 2020 
 Limba modernă 2 engleză Clasa a VIII-a 802 

 Religie cult romano-catolic Clasa a VIII-a 10 

Mai 2020 

 Limba rromani maternă Clasa a III-a 25 

 Limba modernă 1 intensiv franceză Clasa a V-a 28 

 Limba modernă 1 intensiv franceză Clasa a VII-a 26 

August 2020 

 Educație muzicală Clasa a VIII-a 5817 

 Limba modernă 1 engleză Clasa a VIII-a 4846 

 Limba modernă 1 franceză Clasa a VIII-a 581 

 Limba modernă 1 intensiv engleză Clasa a VIII-a 309 

 Religie cult ortodox Clasa a VIII-a 5557 
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Contractele încheiate cu editurile în perioada martie – aprilie 2020 pentru clasele IX – XII: 

 

Nr. Contract Editura Tiraj 
Valoare 
contract 

Rabat 
Valoare 
editura 

Clase 
comandate 

1460A/2 ARAMIS 627 2181.96 206.91 1975.05 IX - X  

1460A/3 AKADEMOS 15 157.35 0.00 157.35 XI - XII 

1460A/4 ART KLETT 1234 10649.43 178.45 10470.98 IX - XII 

1460A/5 CARMINIS 1377 7843.83 406.48 7437.35 IX - XII 

1460A/6 CD PRESS 668 4277.03 141.26 4135.77 IX - XII 

1460A/7 CORINT 7540 46614.99 1834.13 44780.86 IX - XII 

1460A/8 CORVIN 1667 6828.20 508.31 6319.89 IX - XII 

1460A/9 
EDUCATIONAL 
CENTRE 90 1588.20 0.00 1588.20 XI - XII 

1460A/10 
ECONOMICA 
PREUNIVERSITARIA 1076 10600.32 615.24 9985.08 IX - XII 

1460A/11 GIMNASIUM 416 3987.25 0.00 3987.25 XI - XII 

1460A/13 PREMS LIBREXIM 166 2691.38 188.50 2502.88 IX - XII 

1460A/14 OSCAR PRINT 189 1616.37 76.36 1540.01 IX - XII 

1460A/15 LVS CREPUSCUL 1459 8446.78 369.30 8077.48 IX - XII 

1460A/16 BOOKS UNLIMITED 295 2215.45 0.00 2215.45 XII 

1460A/17 MISTRAL 10 68.00 0.00 68.00 XII 

1460A/18 GIL 53 639.45 0.00 639.45 XII 

1460A/19 NICULESCU ABC 506 1902.66 182.19 1720.47 IX - XII 

1460A/20 ALL 1507 6468.80 369.40 6099.40 IX - XII 

1460A/21 SIGMA 1000 5743.12 226.18 5516.94 IX - XII 

1460A/22 UNISCAN 966 10210.31 492.83 9717.48 IX - XII 

1460A/23 HUMANITAS 388 2062.27 95.91 1966.36 IX - XII 

 
TOTAL (lei) 24017 149615.86 6731.22 142884.64 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

65 

 

 

3. MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 
 

Activitatea privind managementul educaţional, evaluarea şi dezvoltarea instituţională a 
constat în consilierea, îndrumarea managerilor de unităţi şcolare, medierea conflictelor şi a 
stărilor tensionate din unele unități școlare din sistem, organizarea şedinţelor cu directorii 
unităţilor de învăţământ. 
Metodele utilizate au fost: informarea, consilierea, activități de formare/perfecționare, 
monitorizarea activității desfășurate în unitățile școlare prin inspecții tematice, inspecții pentru 

validarea rapoartelor de autoevaluare pentru asigurarea calității educației.  
Activitatea managerială a fost subsumată conceptului managementului prin îndeplinirea 
obiectivelor.  
Echipele manageriale din majoritatea unităţilor de învăţământ din judeţ s-au implicat  în 
proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii instructiv-educative, precum şi 
în folosirea eficientă a resurselor umane, materiale şi de timp. Există diferențe în exercitarea 
actului managerial care provin fie din lipsa pregătirii manageriale, fie din experiența 
managerială anterioară. În majoritatea unităţilor şcolare stilul managerial este democratic, 
participativ, bazat pe colaborare, pe utilizarea corectă a resurselor şi pe optimizarea relaţiilor 
de parteneriat între şcoală şi comunitatea locală.  
S-a acordat o atenţie deosebită diseminării informaţiilor referitoare la noutăţi care privesc 
asigurarea calităţii și organizarea activității în cadrul sistemului de învățământ către cadrele 
didactice, elevi, părinţi, agenţi economici, parteneri sociali, implicarea în derularea unor 
acţiuni care să îmbunătăţească procesul instructiv – educativ.  

Pentru analiza activităţii manageriale au fost utilizate următoarele surse de informare:  
  documentelor manageriale din portofoliul directorilor;  
  discuţiilor formale/ informale cu directorii unităţilor de învăţământ; 
  discuţiilor informale cu elevii şi părinţii acestora;  
  discuţiile informale cu personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;  
  discuţii cu reprezentanţii administraţiilor locale.  

 
Departamentul management și dezvoltare instituțională unităţilor a desfășurat activități cu 
privire la: 
 
 Realizarea instrumentelor manageriale, a instrumentelor de monitorizare şi evaluare a 
personalului;  

 Sprijinirea directorilor  în negocierea şi rezolvarea rapidă, eficientă, transparentă şi corectă 
a eventualelor conflicte apărute în unitate; 
 Consilierea directorilor de unităţi şcolare în vederea realizării coeziunii colectivelor 

cadrelor didactice; 
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 Îndrumarea conducerilor unităţilor de învăţământ în vederea eficientizării colaborării cu 
partenerii educaţionali. 
 Colaborarea cu reprezentanţii compartimentelor funcţionale din cadrul inspectoratului în 

scopul soluţionării unor probleme specifice. 
În anul școlar 2019-2020, în județul Constanţa au funcționat un număr de 191 unităţi 

cu personalitate juridică, învăţământ public de stat (191 unități școlare cu personalitate 
juridică și 296 structuri arondate, Palatul Copiilor, CJRAE, 2 Cluburi sportive școlare), 190 
directori, o numire realizată de Ministerul Apărării Naționale la Colegiul Național Militar 
„Alexandru Ioan Cuza” Constanța şi 75 directori adjuncți. 

Funcțiile de conducere din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat sunt ocupate 
în baza contractelor de management educațional, încheiate în urma concursurilor desfășurate 
în septembrie-decembrie 2016, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind 
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N.C.Ș. nr 5080/2016, 
respectiv în iunie-august 2017, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind 
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 3969/30.05.2017. 
Numirea prin detaşare în interesul învăţământului pe funcții de conducere în unitățile de 
învăţământ preuniversitar de stat s-a realizat în etapa prevăzută de Metodologia-cadru privind 
mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019- 2020, 
aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/2018, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind 
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin O.M.E.N. nr. 
3969/30.05.2017, modificată și completată prin O.M.E.N. nr. 4068/15.06.2017, respectiv Nota 
Ministerului Educației Naționale nr. Notei M.E.N nr. 759/DGMSPP/11.07.2019, prin decizia 
inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Constanţa şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. 

 
Astfel, la nivelul județului Constanța, 189 de funcții de conducere, 140 director și 52 

director adjunct sunt ocupate prin concurs, iar 75 (49 director și 26 director adjunct) de funcții 
au fost ocupate de cadre didactice numite prin detașare în interesul învățământului. 

 

 
Tip de ocupare a funcțiilor de conducere 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 
 
 

Tip ocupare Director 
Director 
adjunct 

Total 

Concurs 140 52 192 

Detașare/delegare 49 26 75 
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Total 189 78 267 

 
 
 
Funcții de conducere în învățământul preuniversitar de stat: 
 

Unități de învățământ 
Funcții de conducere 

Director Director adjunct 
Grădinițe 36 0 

Școli gimnaziale 89 32 

Licee și Colegii 58 43 

Centre Școlare de Educație Incluzivă 3 1 

Palatul Copiilor 1 1 

Cluburi sportive școlare 2 1 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  1 0 

Total 190 78 
 

Statistica încadrării cu personal de conducere cu concurs  
în mediul urban 
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68 

 

 
 
 

Statistica încadrării cu personal de conducere cu concurs  
în mediul rural 

0
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Grădinițe Școli 
gimnaziale

Colegii și 
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24
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Statistica încadrării cu personal de conducere cu detașare 
în mediul urban 

 

Unități de învățământ 
Funcții de conducere 

Director Director adjunct 
Grădinițe 6 0 

Școli gimnaziale 9 5 

Licee și Colegii 6 10 

Cluburi sportive școlare 1 1 

Total 22 16 
 

Statistica încadrării cu personal de conducere cu detașare 
în mediul rural 
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4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
 

În anul şcolar 2019 - 2020, activitatea compartimentului Managementul Resurselor Umane s-a 
desfăşurat în baza:  
 Metodologiei-cadru privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

aprobată prin OMEN nr. 5460/2018, modificată și completată prin OMEN 5728/2018 şi a 
Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul 
şcolar 2019-2020, anexă la Metodologia-cadru. 

 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 aprobate prin OMEN nr. 4165/2018 

 Metodologiei-cadru privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, modificată și completată prin OMEC 4302/2020 şi a 
Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul 
şcolar 2020-2021, anexa 19 (modificată) la Metodologia-cadru 

Obiectivele urmărite au fost: 
1. Valorificarea şi valorizarea resurselor umane şi a reţelei şcolare; 
2. Asigurarea derulării optime a dinamicii de personal; 
3. Previzionarea responsabilă a încadrării unităţilor şcolare; 
4. Evaluarea rezultatelor în scopul proiectării activităţilor viitoare; 
5.Asigurarea calităţii actului educaţional. 
 
I. SITUAȚIE EXISTENTĂ AN ȘCOLAR 2019 – 2020 
 
La inceputul anului școlar 2019 - 2020, ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar din 
județul Constanța se prezenta astfel: 
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Sursa de finanțare 
Norme 

personal 
didactic  

Norme 
personal 
didactic 
auxiliar  

Norme 
personal 

nedidactic  

Total 
norme 

Consiliul Județean 328,04 23,50 19,00 370,54 

Consiliul Local 6480,97 692,05 1205,44 8378,46 

Ministerul Educației și Cercetării 137,84 13,41 47,25 198,50 

TOTAL 6946,85 728,96 1271,69 8947,5 

 
 
 
 
Norme pe tipuri de finanțare:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Norme pe categorii de personal: 
 

Total norme 

8947,50 

Finanțare Consiliul 
Județean Constanța 

370,54 

Finanțare Consiliul 
Local 

8.378,46 

Finanțare Ministerul 
Educației și Cercetării 

198,50 
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Categorii de personal după modalitatea de angajare: 
 

 Total Funcția de bază Plata cu ora / cumul 

Personal didactic 6928,35 5738,49 1189,86 

Personal didactic auxiliar 728,96 691,41 37,55 

Personal nedidactic 1271,69 1252,44 19,25 

Personal nedidactic ISJ 18,5 18,5 0 

TOTAL 8947,50 7700,84 1246,66 

 

 
 
Distribuția personalului după vârstă: 
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Personal didactic 

[18-25] [26-30] [31-40] [41-50] [51-55] [56-60] [61-65] >66 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

31 236 59 339 232 1673 269 2277 102 678 83 599 146 362 102 124 

267 398 1905 2546 780 682 508 226 

 

Personal didactic auxiliar 

[18-25] [26-30] [31-40] [41-50] [51-55] [56-60] [61-65] >66 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

6 9 6 17 28 145 30 265 15 126 8 83 6 44 3 10 

15 23 173 295 141 91 70 13 

 

Personal nedidactic și nedidactic ISJ 

[18-25] [26-30] [31-40] [41-50] [51-55] [56-60] [61-65] >66 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

2 2 0 5 18 128 71 386 65 199 79 244 75 80 20 13 

4 5 146 457 264 323 155 33 
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Distribuția personalului didactic pe funcții: 

 M F Total 

Educatoare 3 242 245 

Învăţător 29 297 326 

Institutor 2 85 87 

Profesor pentru învăţământ prescolar 1 699 700 

Profesor pentru învăţământ primar 13 908 921 

Profesor 903 3973 4876 

Maistru – instructor 43 37 80 

Profesor pentru instruire practică 28 47 75 

Total 1022 6288 7310 
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Distribuția personalului didactic după grade didactice: 
 

Grad Didactic Grad I Grad II Definitiv Debutant Fără pregătire 

Număr cadre didactice 3790 1330 1266 714 246 
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Distribuția personalului didactic auxiliar pe funcții: 
 

 F M TOTAL 

Administrator financiar 176 12 188 

Administrator patrimoniu 96 14 110 

Secretar 219 2 221 

Informatician 60 51 111 

Bibliotecar/documentarist 79 2 81 

Laborant 41 5 46 

Antrenor 1 8 9 

Asistent social/ asistent medcal 5 0 5 

Maestru de studii balet 1 0 1 

Model 2 0 2 

Mediator școlar 8 3 11 

Pedagog școlar 6 3 9 

Tehnician 2 1 3 

Supraveghetor de noapte 3 3 6 

Total 699 104 803 
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Distribuția personalului pensionat angajat 
 

Personal didactic 
Personal didactic 

auxiliar 
Perdsonal nedidactic 

Personal nedidactic 

ISJ 

426 57 112 0 
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III. MOBILITĂŢI AN ȘCOLAR 2019-2020 
 

a) Proiectul de încadrare cu personal didactic pentru anul școlar 2020 – 2021 
 

 Au fost organizate  workshop-uri cu tema ”Managementul resurselor umane în 
unitățile de învățământ preuniversitar”, destinate directorilor, directorlor adjuncți și 
președinților comisiilor de mobilitate din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și 
particular. Tematca abordată a fost: 

 Directorul – funcții, atribuții 
 Managementul resurselor umane – principia, acțiuni, obiective 

 Selecția, angajarea, eliberarea din funcție a personalului 
 Mobilitatea personalului didactic.  

 În conformitate cu prevederile OMEC nr. 5259/2019, a fost realizată și s-a pus la 
dispoziția directorilor unităților școlare macheta pentru realizarea încadrării cu personal 
didactic în anul școlar 2019-2020, a proiectului de încadrare cu personal didactic pentru anul 
școlar 2020-2021 și legislația corespunzătoare. 
 

b) Mobilități cadre didactice 
 
S-au realizat toate documentele-tip necesare pentru derularea etapelor de mobilitate 

(cereri, adeverințe, adrese). Materialele au fost publicate pe site-ul Inspectoratului Scolar 
Județean Constanța. 

După aprobarea proiectelor de încadrare cu personal didactic titular, în conformitate cu 
prevederile Calendarului, s-au organizat și derulat următoarele mobilităţi:  

 
1. Continuarea activității până la vârsta de 65 de ani, în baza Deciziei Curții 
Constituționale nr. 387/2018 
 

La nivelul unităților de învățământ au fost înregistrate opțiunile de continuare a 
activității până la vârsta de 65 de ani, în baza Deciziei Curții Constituționale nr. 387/2018. 

 
2. Pensionare începând cu 1 septembrie 2020 

La nivelul unităților de învățământ au fost înregistrate și aprobate cererile de 
pensionare. 

 
3. Menținere în activitate după împlinirea vârstei de pensionare conform art. 284 alin. (6) din 
Legea nr. 1/2011 și art. 28 alin. (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 
didactic din învățământul preuniversitar în anul 2020-2021: 

Cereri depuse Aprobate CA al ISJ 
Respinse CA unități 

școlare 
Respinse CA al ISJ 

41 41 0 0 
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4. Întregirea normei didactice conform art. 24 din Metodologia-cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul 2020-2021 
Cereri depuse: 17, toate aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învățământ în 
care cadrele didactice sunt titulare la data depunerii cererii. 
 

5. Completarea normei didactice: 
- pe perioadă determinată – 58 cadre didactice; 
- pe perioadă nedeterminată – 13. cadre didactice. 
 
6. Restrângeri de activitate soluționate în ședință publică: 17 cadre didactice. 
 
7. Pretransfer la cerere – 174 cadre didactice. 
 
8.Modificarea contractului individual de muncă din perioadă determinată de 1 an în 
contract de muncă pe viabilitatea postului – 75 coduri post/catedră 

 
9. Prelungirea contractului individual de muncă (art. 61 din Metodologie) – 122 coduri 
post/catedră 

 
10. Prelungirea contractului individual de muncă (art. 85 din Metodologie) – 39 coduri 
post/catedră 

 
11. Concurs național: 
- înscriși: 1001 candidați; 
- candidați prezentați la concurs: 885; 
: candidați retrași: 83; 
- lucrări evaluate: 801; 
- lucrări anulate:1 
- candidați eliminați: 0 
- număr contestații: 141 
- lucrări notate: 800; 
- promovați (note peste 7): 504;; 
- note între 5 și 7: 207; 
- note sub 5: 89 
 

12. Repartizare pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice angajate pe perioada de 
viabilitate a postului, în urma promovării examenului de titularizare 2020 – 11 coduri 
post/catedră 
 
13. Repartizare pe perioadă nedeterminată, în baza notelor la concursul național 2020: 
- candidați cu definitivat: 43 coduri post/catedră 
- candidați fără definitivat: 27 coduri post/catedră  
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14. Repartizare pe perioadă determinată, în baza notelor la concursul național 2020: 732 
coduri post/catedră  
 
15. Ocupare post / catedră pe perioadă determinată: 2361 coduri post/catedră, din care:  
 

Tipul de ocupare Număr coduri post 
Continuitate la detașare, în baza notei la concursul de 
titularizare 2020 

1 

Coduri post ocupate prin detașare în interesul 
invățământului pentru restrângere de activitate 
nesoluționată 

8 

Coduri post/catedră ocupate prin detașare în interesul 
invățământului 

78 

Coduri post/catedră ocupate - detașare la cerere prin 
concurs 

4 

Coduri post/catedră ocupate - detașare la cerere prin 
concurs specific 

34 

Coduri post/catedră ocupate în urma promovării 
concursului de titularizare 2020 

613 

Coduri post/catedră ocupate în baza notelor la 
concursurile naționale 2014-2016 și 2017-2019 

92 

Coduri post/catedră ocupate în baza promovării 
concursului județean (calificați) 

141 

Coduri post/catedră ocupate în baza promovării testării 
județene (necalificați) 

238 

Coduri post / catedră ocupate la plata cu ora  1152, din care:  
- coduri ocupate cu  titulari: 497 

- personal didactic asociat: 131 
- pensionari: 206 
- calificați, angajați pe perioadă 
determinată: 195 
- necalificați: 123 
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Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2020  

 

Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 
s-a realizat cu repectarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
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Centrul de evaluare lucrări scrise județul Constanța 
 

 

 

Centrul de contestații lucrări scrise județul Constanța 
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5. DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE 
 

Situaţia statistică, pe tipuri de grade, a cadrelor didactice din judeţ înscrise la examenele 
pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tipul perfecţionării Funcţia didactică Înscrişi 

Definitivarea în învăţământ 
sesiunea 2020 

Profesori 118 

Învăţători 24 

Educatoare 65 

Maiştri instructori 4 

Total  211 

Grad didactic II sesiunea 2020 

Profesori 91 

Învăţători 26 

Educatoare 30 

Maiştri instructori 1 

Total  148 
 

Grad didactic II sesiunea 2021 
Profesori 102 

Învăţători 25 

Educatoare 39 

Maiştri instructori 0 

Total 166 

Grad didactic I  
seria 2018-2020 

Profesori 113 

Învăţători 37 

Educatoare 37 

Maiştri instructori 1 

Total  188 

Grad didactic I  
seria 2019-2021 

Profesori 101 

Învăţători 33 

Educatoare 57 

Maiştri instructori 1 

Total  192 
 

Grad didactic I 
 seria 2020-2022 

Profesori 41 

Învăţători 29 

Educatoare 44 

Maiştri instructori 0 

Total 114 
TOTAL 1019 
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Profesori înscrişi la examenele pentru obţinerea gradelor didactice  

 

Învăţători înscrişi la examenele pentru obţinerea gradelor didactice 
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Educatoare înscrise la examenele pentru obţinerea gradelor didactice  

 
Maiştri instructori înscrişi la examenele pentru obţinerea gradelor didactice 
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Situaţia statistică a cadrelor didactice din judeţ care au solicitat efectuarea inspecţiei 
curente în vederea înscrierii, în octombrie 2019, la examenele  

pentru obţinerea gradelor didactice II şi I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Profesori care solicită inspecţie curentă în vederea  
înscrierii la examenele pentru obţinerea gradelor didactice  

 
 
 
 
 

 

 

Tipul perfecţionării Funcţia didactică Solicitări IC 1 

Grad didactic II sesiunea 2022 

Profesori 84 

Învăţători 28 

Educatoare 45 

Maiştri instructori 1 

Total 158 

Grad didactic I seria 2021 -
2023 

Profesori 75 

Învăţători 29 

Educatoare 28 

Maiştri instructori - 

Total  132 
TOTAL 290 
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Învăţători care solicită inspecţie curentă în vederea 
 înscrierii la examenele pentru obţinerea gradelor didactice 

 
Educatoare care solicită inspecţie curentă în vederea 

 înscrierii la examenele pentru obţinerea gradelor didactice 
 

 
Maiştri instructori care solicită inspecţie curentă în vederea 
 înscrierii la examenele pentru obţinerea gradelor didactice 
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Inspecţii şcolare curente şi speciale pentru definitivare în învăţământ şi obţinerea 

gradelor didactice realizate în anul şcolar 2019 - 2020 

Nr. 
crt. Tipul de inspecţie şcolară 

Număr de 
inspecţii 
realizate 

Inspecţii 
realizate de 

inspectorul de 
specialitate 

Inspecţii 
realizate 

de 
metodişti 

1 
Inspecţii de specialitate  – definitivat 
2020 

254 161 93 

2 Inspecţii speciale – grad II 2020 83 36 47 
3 Inspecţii curente – grad II 2021 35  12 23 
4 Inspecţii curente – grad II 2022 56 47 9 

5 Inspecţii speciale – grad I 2020 
188 (89 
online) 

137 51 

6 Inspecţii curente – grad I 2021 44  23 21 
7 Inspecţii curente – grad I 2023 49 20 29 
 TOTAL 709 436 273 
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SELECȚIA PROFESORILOR DIN CORPUL DE METODIȘTI  
de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța 

Conform procedurii elaborate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, 
aprobată de Consiliul de Administrație în perioada 16 septembrie – 8 octombrie 2019, au fost 
derulate următoarele etape: 
- s-au aprobat 174 locuri pentru corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean 

Constanța; 
- comisiile de evaluare pentru fiecare dintre discipline au analizat dosarele depuse și le-au 

acordat punctajele corespunzătoare criteriilor  prevăzute de procedura de selecție; 
- interviurile s-au realizat în perioada 19 – 27 septembrie 2019; 
- 159 de cadre didactice admise în calitate de professor metodist ISJ Constanța  
- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța a analizat 

propunerile cuprinse în raportul fiecărei comisii de evaluare și a declarat admise 159 cadre 
didactice, adăugate și cele patru cadre didactice încadrate prin concurs la CCD   (membri 
de drept ai corpului profesorilor metodiști ai inspectoratului școlar); 

- în data de 05.11.2019  a fost înregistrată decizia nr.450 privind componența corpului de 
metodiști al  Inspectoratului Școlar Județean Constanța  

Nr. crt. Disciplina Nr. de locuri Nr. metodiști admiși 
1.  Învățământ preșcolar 18 18 

2.  Învățământ primar 20 20 

3.  Limba română 14 14 

4.  Limba engleză 15 10 

5.  Limba franceză 9 7 

6.  Limba germană 1 1 

7.  Limba turcă 1 1 

8.  Matematică  16 16 

9.  Informatică  2  1 

10.  Fizică  3 4 

11.  Chimie  3 2 

12.  Biologie  5 5 

13.  Istorie  6 3 

14.  Geografie  6 5 

15.  Religie  4 3 

16.  Discipline socio-umane 2 2 

17.  Arte  8 8 

18.  Educație fizică 5 5 

19.  Învățământ profesional și tehnic 14 14 

20.  Învățământ special 12 11 

21.  Activități extrașcolare 10 9 

TOTAL 174 
 

 

159 
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Selecție cadre didactice pentru  
ocuparea funcţiei de metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa 

2019-2020 
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EXAMENUL NAŢIONAL DE ACORDARE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT,  
SESIUNEA 2020 

 
Situaţia statistică, pe tipuri de grade, a cadrelor didactice din judeţ înscrise la examenul 

pentru obţinerea definitivării în învăţământ 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Situație 22.07.2020 Examen Național de Definitivarea în învăţământ Nr. 
Total candidați validați 199 

Absenți 5 

Retrași din examen 11 

Eliminați 0 

Lucrări anulate (în cetrul de examan) 0 

Total lucrări scrise transmise către centrul de evaluare  183 
 

 
 

Tipul perfecţionării Funcţia didactică Înscrişi 

Definitivarea în învăţământ 
sesiunea 2018 

Profesori 117 

Învăţători 24 

Educatoare 65 

Maiştri instructori 5 

Total  211 
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REZULTATE INIȚIALE - ÎNAINTE DE CONTESTAŢII 28.07.2020 
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REZULTATE FINALE DEFINITIVAT 2020 – 03.08.2020 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Total

candidati

Promovati Respinsi

183

136

17

Respinsi

Promovati

Total candidati

74.32%

25.68%

Promovabilitate Definitivat  2020 -

REZULTATE FINALE

Promovati

Respinsi 



 

 

    

94 

 

6.CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ 
 

La nivelul domeniului funcțional Curriculum și inspecție școlară s-au desfășurat 
următoarele activități specifice:   

 organizarea și desfășurarea consfătuirilor județene; 
 elaborarea planului managerial, la nivelul disciplinelor;  
 stabilirea activităţilor  care se vor desfăşura în anul şcolar 2019-2020; 

 realizarea graficului de desfăşurare a concursurilor şi olimpiadelor şcolare în cadrul 
Consiliilor  Consultative  ale disciplinelor; 

 realizarea graficului de concursuri școlare aprobate de ISJ Constanța  
 stabilirea activităţilor metodice – desfăşurate la nivelul cercurilor pedagogice; 
 stabilirea şedinţelor de lucru, din cadrul Consiliilor  Consultative  ale disciplinelor şi 

a şedinţelor de lucru cu coordonatorii de cercuri pedagogice; 
 realizarea graficului inspecţiilor şcolare de specialitate, conform procedurii elaborate 

în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța; 
 întâlniri de lucru cu tematică specifică în cadrul Consfătuirilor profesorilor de 

specialitate, şedinţelor de lucru cu metodişti, coordonatori de cercuri pedagogice, 
Consiliului Consultativ al profesorilor. 

 coordonarea grupurilor de lucru care au elaborat subiectele  pentru etapele locale 

ale olimpiadelor;   
  elaborarea, avizarea, aprobarea procedurilor de lucru, regulamentelor şi 

instrumentelor necesare pentru asigurarea unei bune desfăşurări a olimpiadelor 
județene; 

 inspecții de specialitate. 
 

6.1. Controlul calității prin inspecția școlară  

 
Inspecţii realizate în anul şcolar 2019-2020 

 
Inspecţia şcolară s-a realizat în conformitate cu graficul de monitorizare și control al 
Inspectoratului Școlar Județean Constanța, anul şcolar 2019 – 2020, cu respectarea 
prevederilor: 
 Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;  
 Regulamentului de inspecţie a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.C.T.S. nr.5547/2011; 

 Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare aprobat prin 
O.M.E.C.T.S. nr. 5530/05.03.2011 cu modificările și completările ulterioare; 
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 Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 
aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr.5079/2016, modificat și completat prin O.M.E.N. nr. 
3027/08.01.2018. 

 
 

Obiectivele urmărite în cadrul inspecției școlare: 
 
 Sprijinirea unităților școlare și a cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activității 

de predare, învățare, evaluare și a procesului managerial; sprijinirea și consilierea cadrelor 
didactice în vederea creșterii calității actului didactic, a atingerii standardelor de 
performanță de către elevi; 

 Evaluarea calității aplicării curriculum-ului național și a curriculum-ului local, a 
activităților extracurriculare, a calității serviciilor educaționale – a ofertei educaționale, a 
managementului școlar, a activității personalului din unitățile de învățământ; creșterea 
calității serviciilor educaționale, a calității ofertei educaționale și a nivelului atingerii 
standardelor de performanță de către cadre didactice și preșcolari/elevi; 

 Determinarea concordanței dintre evaluarea internă (la nivelul unității de învățământ, 
comisiei/catedrei metodice etc.), evaluarea externă și situația reală din unitatea școlară;  

 Evaluarea conlucrării unității de învățământ cu părinții/reprezentanții comunității locale, a 
modului în care aceștia sunt implicați în eficientizarea actului educațional; 

 Identificarea și reglarea disfuncțiilor din sistem, o mai bună circulație a informației.  
 
Principiile inspecției școlare: 
 Principiul calităţii ofertei educaţionale; 
 Principiul egalităţii şanselor; 
 Principiul ameliorării şi dezvoltării; 
 Principiul autoevaluării; 
 Principiul feed-back-ului constructiv; 

 Principiul competenţei şi profesionalismului; 
 Principiul emiterii judecăţilor de valoare; 
 Principiul examinării multicriteriale; 
 Principiul integrării socio-profesionale; 

 Principiul transparenţei. 
 
Funcțiile inspecției școlare: 
 diagnoza, prognoza și prospecția sistemului de învățământ pe o perioadă determinată;  
 planificarea și organizarea sistemului de învățământ preuniversitar; 
 monitorizarea eliminării disfuncțiilor constatate prin aplicarea planurilor de măsuri 

necesare; 

 orientarea și îndrumarea metodologică a procesului de învățământ. 
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Finalitățile inspecției școlare: 
 evaluarea activității unităților de învățământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea 

către cei în drept a rapoartelor de inspecție; 
 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 corelate 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; 

 sprijinirea și încurajarea dezvoltării individuale a elevilor și formarea atitudinii pozitive a 
acestora față de educația pe care le-o furnizează școala; 

 eficientizarea modalităților de evaluare internă; promovarea autoevaluării în rândul 
cadrelor didactice, în vederea îmbunătățirii continue a procesului instructiv – educativ și 
atingerii standardelor de calitate. 

 
Tipuri de inspecții realizate: 

 inspecții tematice; 
 inspecții de specialitate; 
 inspecții generale; 
 inspecții de validare externă a procesului de autoevaluare în unitățile de 

învățământ profesional și tehnic; 
 inspecții de evaluare externă în vederea autorizării (conform calendarului 

Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar –
ARACIP – privind activitățile de evaluare externă pentru anul școlar în curs). 

 6.2. Inspecția tematică 

 
Obiectul principal al inspecţiei tematice îl reprezintă o secvenţă particulară/un aspect a/al 
activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar sau a/al activităţii personalului acestora, în 
special a/al activităţii cadrelor didactice care deservesc aceste instituţii. 
Scopul inspecţiei tematice îl constituie colectarea şi analizarea informaţiilor în vederea 
valorificării aspectelor pozitive şi a soluţionării unor probleme ale sistemului de educaţie.  
Inspecţiile tematice s-au derulat în toate unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa, 
conform Graficului de monitorizare și control la nivelul județului Constanța. 
Aspecte verificate: 

 Verificarea spațiilor școlare 

 Realizarea evaluării anuale a personalului didactice (completarea fișelor de 
autoevaluare/evaluare, respectarea etapelor și procedurilor legale) 

 Constituirea Consiliului de administrație cu respectarea prevederilor legale, 
tematica ședințelor, atribuirea responsabilităților membrilor cosiliului 
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 Constituirea comisiilor cu caracter permanent și verificarea existenței 
documentației specific 

 Verificarea deciziilor, a cadrului legal invocate în cuprinsul acestora 

 Verificarea contractelor individuale de muncă, a actelor adiționale și a fișelor 
de post pentru toate categoriile de personal 

 Verificarea autorizațiilor de funcționare (ISU, ISCIR, ASF etc.)   
 Verificarea finalizării completării registrelor matricole pentru anul școlar 

anterior 

 Verificarea documentelor manageriale de diagnoză și prognoză  

 Schema orară a unității de învățământ 
 Verificarea procedurii de acces în unitatea de învățământ, paza și siguranța 

elevilor 

 Existența graficului de asistențe la ore a directorului și a directorului adjunct și 
a fișelor de asistență efectuate la data inspecției tematice 

 Verificarea formațiunilor de studiu (corespondență prezență în clasă/ 
înregistrare în catalog/ înregistrare în aplicația informatică centralizată SIIIR) 

o Efective elevi/număr clase/an de studiu 
o Incadrarea cu personal didactic 

 Verificarea parcurgerii ritmice a materiei și a modului de comunicare 
învățător/profesor diriginte – părinți, precum și a încheierii situației școlare 
semestriale 

 Verificarea existenței planificărilor concediilor personalului angajat al unității 
de învățământ 

 Realizarea raportului de activitate pentru semestrul I și prezentarea acestuia în 
cadrul ședinței Consiliului Profesoral 

 Verificarea modului de stabilire și de implementare a curriculumului la decizia 
școlii, la nivelul unității de învățământ 

 Existența graficului de asistențe la ore a directorului și a directorului adjunct și 
a fișelor de asistență efectuate la data inspecției tematice 

 Verificarea monitorizării notării și frecvenței elevilor, parcurgerii ritmice a 
materiei și a modului de comunicare învățător/profesor diriginte – părinți în 
vederea încheierii situației școlare 

 Verificarea existenței planificărilor activităților pentru perioada vacanței de 
vară pentru ciclul preșcolar 

 Verificarea activității compartimentelor subordonate directorului (secretariat, 
contabilitate, bibliotecă/CDI, administrativ) 

 Verificarea măsurilor impuse de perioada actuală cu privire la împiedicarea 
răspândirii virusului SARS Cov-2. 

Constatări/aprecieri: 
 Existenţa documentelor de proiectare şi planificare a activităţii manageriale 

desfăşurate în unitatea şcolară ; 
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 Proiectarea managerială este realizată prin documente specifice : PDI/PAS, planuri 
manageriale anuale, alte planuri de activitate pe domenii specifice, cu definirea unor 
priorităţi pe termen  mediu şi lung ; 

 Diagnoza este realizată prin metode specifice : analiza SWOT, PESTE, iar evaluarea şi 
monitorizarea obiectivelor propuse din planurile manageriale cuprinde indicatori de 
realizare măsurabili ; 

 PDI, planurile manageriale, alte planuri de activitate pe domenii specifice, rapoartele 
de activitate ale unităţii şcolare şi ale echipelor manageriale, raportul de evaluare 
internă al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  sunt prezentate în Consiliile 
Profesorale, în conformitate cu procesele verbale ale întâlnirilor ; 

 Componenţa Consiliilor de Administraţie, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
a fost stabilită în cadrul Consiliilor Profesorale, cu respectarea legislaţiei în vigoare ; 

 Consiliile de sprijin funcţionează pe baza unor planificări, există convocatoare ale 
şedinţelor, sunt emise hotărâri ale Consiliilor de Administraţie ; 

 Activitatea serviciilor auxiliare este coordonată corespunzător; 
 Directorii şi responsabilii comisiilor coordonează corespunzător domeniile din sfera de 

competenţă, stimulează lucrul în echipă şi creează un climat eficient de muncă şi de 
responsabilitate. 

 Rapoartele realizate cu prilejul inspecţiilor tematice conţin aprecieri şi recomandări cu 
privire la activitatea unităţii şcolare şi a echipei manageriale. 

 
Recomandări generale: 
 

 Conferirea caracterului corespunzător tuturor documentelor din unitatea de 
învăţământ; 

 Respectarea termenelor şi cerinţelor formulate în raportările transmise către ISJ 
Constanţa; 

 Revizuirea Regulamentelor de ordine interioară şi inserarea categoriilor de dispoziţii, 
în conformitate cu prevederile art. 242 din Codul Muncii –Legea 53/2003, actualizată 
2018 și cu prevederile OMENCS nr. 5079/2016 privind  aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările și completările ulterioare  
 Completarea cu maximă responsabilitate a documentelor şcolare ; 
 Respectarea tuturor etapelor precizate în legislația în vigoare, cu privire la evaluarea 

cadrelor didactice; 
 Realizarea demersurilor necesare pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de securitate la 

incendiu în şcolile construite după 1998; 
 Respectarea procedurilor ce vizează  transferurile elevilor; 
 Consultarea reală a elevilor şi a părinţilor în  alegerea curriculumului la decizia şcolii;  
 Implementarea unui sistem de control managerial intern în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 
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 Actualizarea/reactualizarea  bazei SIIIR cu toate informațiile necesare într-o manieră 
corectă; 

 Revizuirea şi aplicarea procedurilor privind asigurarea calităţii; 
 Respectarea măsurilor impuse de perioada actuală cu privire la împiedicarea 

răspândirii virusului SARS Cov-2. 
 

6.3. Inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 
Obiectul principal al inspecţiei şcolare generale a unităţilor de învăţământ preuniversitar îl 
reprezintă întreaga activitate a unităţii de învăţământ preuniversitar, în calitate de furnizor 
direct de servicii educaţionale. 
Scopul inspecţiei şcolare generale îl constituie: 
a) evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată 
prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie; 
b) îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării 
unităţilor de învăţământ preuniversitar cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu 
politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, 
comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei; 
c) consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, 
didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi. 
În conformitate cu Regulamentul de inspecţie generală şi a metodologiei de aplicare a 
acestuia, principalele aspecte verificate în cadrul inspecţiei de tip general sunt:  

 Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa 
atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), 
respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor.  

 Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la 
decizia şcolii/de dezvoltare locală, calitatea activităţilor extracurriculare realizate de 
personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar.  

 Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, 
reglare/remediere, diferenţiere a demersului educațional).  

 Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele 
educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare).  

 Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a 
elevilor şi motivaţia acestora în învăţare (consiliere și orientare şcolară, asistenţă 
individualizată), respectând principiile educaţiei şi asigurarea egalităţii de şanse.  

 Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală.  
 Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învăţământ.  

Echipa de inspectori școlari a Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanța a realizat următoarele 
demersuri în exercitarea actului de inspecţie:  
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- verificarea documentelor de proiectare a activităţii didactice, a caietelor elevilor, a mapelor 
comisiilor metodice etc.;  
- discuţii cu: echipele manageriale, membrii consiliului de administraţie, personalul didactic, 
didactic auxiliar şi nedidactic, responsabilii comisiilor metodice, elevii, părinţii şi 
reprezentanţii comunităţii locale;  
- colectarea și interpretarea datelor privind aspectele controlate.  
Inspecții de revenire la unitățile de învătământ care au beneficiat de inspecţie generală și 

revenire în anul școlar 2018 – 2019 
 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ Perioada Coordonator 

1.  Școala Gimnazială Nr. 1 Cernavodă 16 – 23 noiembrie 2019 Mădălina Ivănescu 

2.  
Școala Gimnazială Nr. 31 
Constanța 

16 – 23 noiembrie 2019 Alina Dumitrașcu 

3.  
Școala Postliceală “PRO 
SCIENTIA” Constanța 

01-03 octombrie 2019 Neagu Gabriela 

 
 

INSPECŢII GENERALE REALIZATE 
 ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 
S-au derulat  două inspecţii generale, în anul școlar 2019 – 2020, după cum urmează: 

Unitatea de 
învățământ 

 
Constatări/aprecieri 

 

 
Recomandări generale 

 

 
 

Liceul 
Tehnologic 
"Gh. Duca" 
Constanța 

 

 Aspectul 1: Echipa managerială cooperează 
cu consiliul de administrație și cu personalul 
didactic și creează relații de muncă 
satisfăcătoare. Sursele de finanţare sunt bugetul 
de stat, local, venituri extrabugetare, intituția 
utilizează resursele financiare în conformitate 
cu cerințele legale, dar cheltuielile de personal 
au fost acoperite cu dificultate.  Echipa 
managerială are o viziune satisfăcătoare asupra 
a ceea ce se întâmplă în școală și sprijină 
personalul didactic și personalul didactic 
auxiliar, personalul nedidactic. Școala este într-
o stare satisfăcătoare, mai puțin grădinița și 
curtea școlii, care necesită reabilitare și 
amenajare. 

Responsabilizarea tuturor cadrelor 
didactice în realizarea obiectivelor, 
măsurilor și acțiunilor propuse în 
documentele de proiectare 
managerială, în activitatea comisiilor 
de lucru din școală, gestionarea cu 
maximă atenție și eficiență a actelor 
de studii, eficientizarea activității 
CEAC și SCMI, revizuirea 
procedurilor interne, adaptarea 
acestora la specificul şcolii şi 
actualizarea bazei legale, realizarea 
corectă a evaluării anuale a 
personalului didactic / didactic 
auxiliar și nedidactic al școlii.   


