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A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 27.09.2022, ora 10˚˚ 

 
  
 
  

1. Rezultatele obținute de elevii din învățământul preuniversitar din județul Sibiu 
la examenele naționale de sfârșit de ciclu. 

Prezintă: Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 
  

2. Radiografia activității de control în semestrul I al anului 2022 din punct de 
vedere al relațiilor de muncă. 

Prezintă: Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu  
3. Diverse 
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Nr. 8755 / 21 septembrie 2022 
 
 
 
 
Către, 
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SIBIU 

 
 
 

RAPORT  
ASUPRA REZULTATELOR OBȚINUTE DE ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  
DIN JUDEȚUL SIBIU, LA EXAMENELE NAȚIONALE DE SFÂRȘIT DE CICLU – EVALUARE 

NAȚIONALĂ VIII ȘI BACALAUREAT – ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
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STADIUL REALIZĂRII OBIECTIVELOR PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE ACȚIUNI AL JUDEȚULUI SIBIU, CAPITOLUL 
EDUCAȚIE, PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE GUVERNARE ÎN ANUL 2022, ÂN PERIOADA IULIE-

SEPTEMBRIE 2022 
NR. 

CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 
ENTITATEA 

IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.1 

Monitorizarea aplicării ritmice / integrale a curriculumului national, inclusiv a 
curriculumului tranzitoriu pentru clasa a IX-a din Reperele metodologice / discipline de 
studiu, în vederea asigurării egalității de șanse în educație, cu ţintă spre: remedierea / 
recuperarea progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent 
școlarității anterioare, în timpul anului școlar în curs; spre creșterea ratei de progres 
şcolar; spre stimularea performanţei şcolare și spre armonizarea rezultatelor evaluării 
interne şi externe (prin examene naţionale) etc.  
Monitorizarea / evaluarea calităţii procesului instrucţional prin inspecţia şcolară: 
aplicarea corectă şi creativă / interdisciplinară a curriculumului, experimentarea unor 
practici educaţionale moderne, evaluarea calităţii documentelor proiective şi a 
proceselor educaţionale. 
Asigurarea consilierii, cu scop de orientare, în vederea aplicării / recuperării progresive a 
curriculumului național; pentru extinderea învățării digitalizate, pentru aplicarea 
instrumentelor de evaluare standardizată internațional, în vederea obiectivării evaluării 
interne a calităţii curriculumului furnizat elevilor, pentru optimizarea învăţării, pentru 
cunoaşterea nivelului de compeţenţă a elevilor şi în vederea măsurării progresului 

CURRICULUM ŞI 
INSPECȚIE 
ȘCOLARĂ 

 

Inspector școlar 
general, prof. Emilian- 

Marius- Novac 
Inspector școlar general 

adjunct, prof. Rodica 
Țălnariu 

Au fost desfăşurate 720 
de inspecţii de 
specialitate care au avut 
ca obiective: 
monitorizarea aplicării 
ritmice / integrale a 
curriculumului national, 
inclusiv a curriculumului 
tranzitoriu pentru clasa a 
IX-a din Reperele 
metodologice / discipline 
de studiu; monitorizarea 
aplicării planurilor 
remediale pentru 
creșterea ratei de succes 
a elevilor la ENVIII și la 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
şcolar. Bacalaureat 2022. 

ACŢIUNI REALIZATE 
INTEGRAL 

1.2. 

Consilierea instituțională / pe specialități (a cadrelor didactice) în sfera pregătirii elevilor 
pentru rezultate şcolare performante la evaluările interne şi la examenele naţionale 
2022, prin adecvarea formelor / conţinuturilor evaluării la curriculum / la programele în 
vigoare pentru examenele naţionale 2022; monitorizarea activităţilor de învăţare 
personalizată, pentru sprijinirea elevilor în obținerea performanței la evaluări interne/ la 
examenele naţionale. 

MANAGEMENT 
ȘI 

CURRICULUM ŞI 
INSPECȚIE 
ȘCOLARĂ 

Inspector școlar 
general, prof. Emilian- 

Marius Novac 
Inspector școlar general 

adjunct, prof. Monica 
Adriana Munteanu 
Inspector școlar 

general adjunct, prof. 
Rodica Țălnariu,  

În perioada analizată s-
au desfășurat activități 
de formare a unui număr 
de 102 cadre didactice 
care s-au înscris în 
cadrul Programului 
Național „CRED-
Curriculum relevant, 
educație deschisă 
pentru toți” adresat 
cadrelor didactice pentru 
învățământ gimnazial. 
În perioada ianuarie – 
mai 2022 un număr de 
120 cadre didactice au 
participat la o formare 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
pe un proiect POCU / 
904 / 6 / 25 / 146587 
 „Profesionalizarea 
carierei didactice - 
PROF” 
Un număr de 179 de 
cadre didactice au 
participat la cursuri de 
formare (Strategii 
didactice și instrumente 
digitale pentru 
eficientizarea învățării 
mixte, Examenul de 
definitivare în învă-
țământ- aspecte 
teoretice și prectice, 
Managementul clasei de 
elevi- strategii eficiente, 
Managementul 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
incluziunii școlare, 
Profesor și părinte azi) 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 

1.3. 

Asigurarea succesului şcolar al elevilor din clasele terminale (VIII / XII / XIII), prin 
activităţi de pregătire specifice şi prin aplicarea / organizarea simulărilor la nivel local / 
judeţean / naţional, pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a şi pentru examenul de 
bacalaureat (pretestări conform structurii de subiecte oferite de C.N.P.E.E): probele 
scrise la limba şi literatura română, limba maternă şi matematică pentru Evaluarea 
Naţională 2022, a elevilor din clasa a VIII-a; probele scrise E.a), Eb), E.c) şi E.d), 
probele A,B,C,D – competenţe lingvistice şi digitale, pentru examenul de bacalaureat 
2022. 
Notă: la decizia M.E 

MANAGEMENT 
ȘI 

CURRICULUM ŞI 
INSPECȚIE 
ȘCOLARĂ 

Inspector școlar 
general, prof. Emilian- 

Marius Novac, 
Inspector școlar general 

adjunct, prof. Monica 
Adriana Munteanu 

Inspector școlar general 
adjunct, prof. Rodica 

Țălnariu, 
Comisiile județene 

pentru examene 2022 

În perioada analizată un 
număr de 2933 de 
absolvenți ai clasei a 
VIII-a au susținut 
Evaluarea Naţională, iar 
2211 absolvenți ai clasei 
a XII-a / a XIII-a au 
susținut examenul de 
bacalaureat 2022 în 
sesiunea iunie-iulie și 
485 de candidați au 
susținut examenul de 
bacalaureat în sesiunea 
august-septembrie. 
La ENVIII 2022, 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
procentul de 
promovabilitate a fost de 
84,32%%.  
La examenul de 
bacalaureat 2022, 
procentul de 
promovabilitate în iunie-
iulie a fost de 79,83%, 
iar în august-septembrie 
a fost de 38,76% 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 

1.4. 

Gestionarea corectă, în condiţii optime, de siguranță sanitară, a examenelor naţionale 
2022 (E.N_II_IV_VI, E.NVIII, bacalaureat) şi a examenelor de certificare a 
competenţelor profesionale şi de absolvire a învăţământului postliceal), prin diseminarea 
informaţiilor specifice şi prin aplicarea riguroasă a temeiului legal specific (proceduri, 
metodologii M.E.etc.). 
notă: la decizia M.E. 

MANAGEMENT 
ȘI 

CURRICULUM ŞI 
INSPECȚIE 
ȘCOLARĂ 

Inspector școlar 
general, prof. Emilian- 

Marius Novac, 
Inspector școlar 

general adjunct, prof. 
Rodica Țălnariu 
Comisiile pentru 

În cadrul şedinţelor 
online cu directorii 
unităţilor şcolare au fost 
diseminate noutăţile 
metodologice referitoare 
la organizarea şi 
desfăşurarea 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
examene 2022 examenelor naţionale 

pentru anul şcolar în 
curs. 
Menționăm că la 
examenul de Evaluare 
Națională 2022, județul 
Sibiu s-au prezentat 
2933 elevi, 166 dintre 
cei înscriși fiind absenți 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 

1.5. 

Asigurarea asistenţei specializate în aplicarea curriculumului centrat pe competenţe, la 
toate nivelurile de şcolaritate (cu ţintă spre clasa a IX-a), în furnizarea unui curriculum 
individualizat / adaptat pentru elevii cu risc de eșec școlar, din învățământul special 
integrat, pentru elevii performanţi, pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, pentru 
elevii din mediul rural etc.) 

CURRICULUM ŞI 
INSPECȚIE 
ȘCOLARĂ 

Inspector școlar 
general, prof. 

Emilian-Marius 
Novac,  

Inspector școlar 
general adjunct, prof. 

Rodica Țălnariu 

Au fost realizate un 
număr de 230 de 
inspecții școlare care au 
vizat aplicarea 
curriculumului centrat pe 
competenţe, la toate 
nivelurile de şcolaritate 
(cu ţintă spre clasa a IX-
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
a) 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 

1.6. 

Monitorizarea derularii programului „Școala după școală”, precum și a activităţilor de 
educație complementară: educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educaţie cultural-
artistică şi ştiinţifică, educaţie ecologică, educaţie prin sport, educaţie rutieră, P.S.I, 
sănătate şi securitate în muncă, educaţie civică etc. Actualizarea ofertei de activităţi de 
orientare profesională şi de consiliere. 
 

CURRICULUM ŞI 
INSPECȚIE 
ȘCOLARĂ 

Inspector școlar 
general, prof. 

Emilian-Marius 
Novac, 

Inspector școlar 
general adjunct, prof. 

Rodica Țălnariu 

În perioada analizată a 
anului şcolar 2021 – 
2022, 8 unități școlare 
din județul Sibiu au 
derulat programul 
„Şcoală după şcoală”. 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 

O. 2. Eficientizarea procesului instrucţional, pornind de la nevoile de dezvoltare personală și umană, prin promovarea incluziunii sociale, a educației 
personalizate și interdisciplinare, prin direcționarea acestuia către competențele pentru viață, în vederea cultivării toleranței și a nediscriminării.  

2.1 
Dezvoltarea programelor de servicii sociale din creșe / din domeniul educației timpurii, 
județene și locale, pentru formarea competențelor preșcolarilor pe toate ariile de 
dezvoltare, pentru formarea aptitudilor de școlaritate și pentru o bună integrare în 
sistemul de învățământ primar. 

CURRICULUM ŞI 
INSPECȚIE 
ȘCOLARĂ  

Inspector școlar 
general, prof. Emilian-

Marius Novac,  
Inspector școlar general 

adjunct, prof. Rodica 
Țălnariu 

În analizată s-a derulat 
procesul de reînscriere / 
înscriere în creșe și 
grădinițe fiind disponibile 
54 35 grupe 
antepreșcolari cu 820 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
locuri învățâmânt de stat 
/ particular, respectiv 
656 grupe / 13611 locuri 
grădinițe de stat / 
particular / special. 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 

2.2 

Asigurarea continuității programelor pentru grupurile vulnerabile / copiii / elevii cu cerinţe 
educaţionale speciale (din învățământul special / din învățământul special integrat, din 
învățământul de masă / din medii defavorizate), programe de sprijin material din fonduri 
alocate de la bugetul de stat pentru elevii din medii / grupuri dezavantajate („Bani de 
liceu”, rechizite, burse sociale, „Programul pentru școli”, „Masa caldă" etc.); acţiuni 
sociale vizând crearea mediului educaţional incluziv în şcoli, eliminarea segregării 
şcolare şi diminuarea ratei de neşcolarizare. 

CURRICULUM ŞI 
INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

 

Inspector școlar 
general, prof. Emilian-

Marius Novac,  
Inspector școlar general 

adjunct, prof. Rodica 
Țălnariu 

Proiectul  „Acces spre 
succes” în cadrul 
Programului Educaţie 
Incluzivă pentru Copii şi 
Tineri în situaţii de risc, 
proiect finanţat din 
Grandurile Norvegiene 
2014 – 2021 (8 şcoli din 
județul Sibiu implicate, 
I.Ș.J Sibiu – 
coordonator). 
29 cadre didactice 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
didactice au urmat un 
curs de formare în 
cadrul proiectului I.Ș.J. 
Sibiu „Acces spre 
succes” , cod proiect 
PN2058  - „Instrumente 
TIC” în activitatile 
educationale 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 

O. 3. Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului de învățământ, prin sporirea accesului la educaţia de calitate a preşcolarilor / a elevilor, în vederea 
diminuării analfabetismului funcțional, prin combaterea efectivă a segregării școlare, prin reducerea absenteismului, a riscului de abandon şcolar, prin creşterea 
siguranţei elevilor / prin diminuarea fenomenului de violenţă, inclusiv în mediul online, în şcoli care îndeplinesc standardele de funcţionare şi de garantare a 
siguranţei, în baza unei abordări care instituie parteneriatul real şcoală-comunitate, respectiv între toți actorii educaționali (elevi, părinți, profesori, sindicate, 
mediul privat). 

3.1. 

Monitorizarea ratei de participare la cursuri, prin colectarea periodică, centralizată / judeţ 
a absenţelor de la unităţile şcolare, în vederea prevenirii şi a reducerii ratei de părăsire 
timpurie a şcolii. 

Analiza problematicii participării şcolare şi a absenteismului în sistemul de educaţie 

CURRICULUM ŞI 
INSPECȚIE 
ȘCOLARĂ  

Inspector școlar 
general, prof. Emilian-

Marius Novac, 
Inspector școlar general 

ISJ Sibiu monitorizează 
lunar rata de participare 
a elevilor la cursuri în 
vederea prevenirii şi 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
judeţean şi diseminarea exemplelor de bună practică, în vederea realizării planurilor de 
acţiune pentru reducerea absenteismului, la nivelul unităţilor de învăţământ. 

Combaterea efectivă a segregării școlare prin asigurarea politicilor de echitate socială, 
prin derularea programelor pentru grupurile vulnerabile, pentru şcolarizarea copiilor / 
elevilor din medii dezavantajate, la toate nivelurile de învățământ. 

Monitorizarea periodică a situaţiei disciplinare, a asigurării pazei şi securităţii elevilor în 
unităţile de învăţământ, a organizării / a derulării activității de serviciu pe şcoală a 
personalului didactic, a activităţilor educative realizate cu scopul de a preveni violenţa în 
mediul şcolar, absenteismul şi abandonul şcolar. 

ȘI 

 MANAGEMENT  

adjunct, prof. Monica 
Adriana Munteanu 

Inspector școlar general 
adjunct, prof. Rodica 

Țălnariu 

reducerii ratei de 
părăsire timpurie a 
şcolii. 
Programul „A doua 
şansă” se derulează în 
şapte unităţi şcolare 
(Colegiul Naţional 
Pedagogic „A. Şaguna” 
Sibiu, Şcoala 
Gimnazială Hoghilag, 
Şcoala Gimnazială 
Roşia, Şcoala 
Gimnazială „Radu 
Selejan” Sibiu, Liceul 
Tehnologic Iacobeni, 
Şcoala Gimnazială 
„Aviator Ioan Sava” 
Alţâna şi Liceul 
Tehnologic „Stănescu 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
Valerian” Tîrnava). 
ACŢIUNI REALIZATE 
INTEGRAL 

3.2 
Derularea optimă a programelor naționale de facilităţi sociale pentru elevi – „Programul 
pentru școli” / „Lapte, corn”, rechizite, burse, „Bani de liceu”, „Euro 200”, transport 
şcolar, programul pilot de acordare a unui suport alimentar („Masa caldă”) etc.. 

CONTABILITATE 
 ȘI 

 REŢEA ȘCOLARĂ  

Inspector școlar 
general, prof. 

Emilian-Marius Novac 

 

Programul „Lapte – corn” 
s-a derulat în toate 
unităţile de învăţământ 
de nivel preşcolar cu 
program normal, de nivel 
primar şi gimnazial. 
Programele naţionale 
referitoare la burse 
(„Bani de liceu”, burse 
profesionale, burse 
pentru republica 
Moldova), au continuat 
şi în perioada analizată 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 

3.3. 

Asigurarea educaţiei pentru minorităţile naţionale, având în vedere accesul egal la 
educaţie în toate ciclurile de învăţământ, asigurarea manualelor şcolare, a condiţiilor de 
însuşire a limbii materne şi a limbii române etc. Sustenabilitatea învăţământului pentru 
copiii proveniţi din rândul minorităţilor naţionale prin furnizarea unor oferte educaţionale 
atractive / personalizate. 

CURRICULUM ŞI 
INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

Inspector școlar 
general, prof. 

Emilian-Marius Novac 

Inspector școlar 
general adjunct, prof. 

Rodica Țălnariu 

La nivelul 
învățământului în limba 
germană au fost 
desfăşurate activităţi: 
-Proiectul „Lehrer im 
Einsatz" pentru 
elaborarea unui set de 
teste pentru clasa a VIII-
a; „Übungssätze für die 
Vorbereitung der 
Abschlussprüfung der 8. 
Klasse im Fach Deutsch 
als Muttersprache", în 
care au fost implicaţi 
profesorii de limbă 
maternă modernă.de 
asemenea, profesori de 
limbă germană și 
maghiară maternă au 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
participat la traducerea 
subiectelor de la 
examenele naționale 
pentru elevi și profesori 
2022. 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 

3.4. 
Colaborarea cu Instituția Prefectului-Județul Sibiu, cu Autoritățile locale, cu D.S.P. Sibiu, 
cu C.J.S.U, Poliţia, Jandarmeria, cu instituții / O.N.G.-uri etc., în vederea asigurării unui 
mediu şcolar sătătos, sigur şi pentru prevenirea fenomenului de violenţă în unităţile de 
învăţământ din judeţul Sibiu 

MANAGEMENT 

Inspector școlar 
general, prof. Emilian-

Marius Novac, 
Inspector școlar general 

adjunct, prof. Monica 
Adriana Munteanu 

Participarea 
reprezentanţilor 
I.Ș.J.Sibiu la întâlnirile 
de lucru organizate de 
către Instituţia 
Prefectului Judeţului 
Sibiu, Consiliul 
Judeţean, Consiliile 
locale, poliţia, 
Jandarmeria, în vederea 
asigurării unui mediu 
şcolar sătătos, sigur şi 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
pentru prevenirea 
fenomenului de violenţă 
în unităţile de 
învăţământ din judeţul 
Sibiu . 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 

O 5. Utilizarea eficientă a resurselor umane, prin redefinirea statutului cadrului didactic în societate (cu referire la salarizare, la profesionalizarea carierei 
didactice / la dezvoltarea personală, la îmbunătățirea competențelor digitale, la criteriile de evaluare a performanței, la integritate ), prin debirocratizarea 
activității acestora și prin recunoaşterea şi recompensarea măiestriei didactice și a exemplelor de bună practică.  

5.1. 

Derularea inspecțiilor / monitorizarea derulării inspecțiilor privind evoluția în cariera 
didactică, prin obținerea gradelor didactice de către personalul de predare din 
învățământul preuniversitar județean. 

Formări în vederea obținerii definitivării în învățământ / a gradului didactic II. 
Organizarea examenului de definitivat 2022. 

MANAGEMENT  

ȘI CURRICULUM ŞI 
INSPECȚIE 
ȘCOLARĂ 

 

Inspector școlar 
general, prof. 

Emilian-Marius 
Novac, 

Inspector școlar 
general adjunct, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu 

Inspector școlar 

Derularea inspecțiilor 
pentru obținerea 
gradelor didactice / 
discipline din planul-
cadru (inspecțiile de 
specialitate 5 și 6 din 
Graficul unic de 
îndrumare și control de 
pe semesrul al II-lea, 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
general adjunct, prof. 

Rodica Țălnariu 
2021-2022: 720 de 
inspecții). La CCD Sibiu 
a fost organizat cursul 
„Examenul de 
definitivare în învă-
țământ- aspecte 
teoretice și practice” În 
județul Sibiu, procentul 
de promovare a 
examenului de definitivat 
a fost de 66,4%, mai 
mare cu 2,6% față de 
rezultatele afișate înainte 
de depunerea 
contestațiilor (63,8%). 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 

O 6. Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor materiale și financiare în sistemul de învățământ sibian, prin coordonarea politicilor din domeniul 
educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare de activitate și prin atragerea de noi resurse de finanțare. 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 

6.1. 

Analizarea propunerilor / solicitărilor de fonduri ale unităţilor şcolare, pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii, pentru asigurarea tehnologiei digitale, necesare procesului 
didactic.  
Consilierea pentru derulare de proiecte specifice 
Monitorizarea proceselor de derulare a investiţiilor la nivelul unităţilor şcolare, a 
achizițiilor de tehnologie digitală, a utilizării sumelor destinate obiectivelor de investiţii şi 
reparaţiilor capitale din surse M.E. 

MANAGEMENT 

Inspector școlar 
general, prof. 

Emilian-Marius Novac 

Inspector școlar 
general adjunct, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu 

I.Ș.J. Sibiu 
monitorizează lucrările 
de la Scoala Gimnazială 
„I.L.Caragiale” Sibiu, de 
la Școala nr. 23 Sibiu, 
de la Grădinița nr. 14 
Sibiu,  în care se 
derulează investiții . 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
PARȚIAL 

O. 7. Susținerea dezvoltării sistemului managerial din unitățile școlare din județ, în concordanță cu regândirea și cu profesionalizarea guvernanței sistemului de 
educație, pentru asigurarea transparenţei decizionale, la nivelul I.Ş.J Sibiu şi al unităților școlare din judeţ, în vederea optimizării ofertelor educaționale și a 
deschiderii sistemului de educaţie către comunitate, către mediul cultural şi socioeconomic. 

7.1. 
Actualizarea / elaborarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă şi sistematică 
a prevederilor legislative, a metodologiilor şi a regulamentelor, a programelor 
operaţionale, pentru implementarea proiectelor prioritare în anul şcolar 2021-2022 etc. 

MANAGEMENT  

Inspector școlar 
general, prof. Emilian-

Marius Novac, 
Inspector școlar general 

adjunct, prof. Monica 
Adriana Munteanu 

Conf. calendarului 
planurilor de 
implementare 
specifice 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 

7.2. 

Monitorizarea performanţelor directorilor / directorilor adjuncți de unități de învățământ în 
domeniul managementului instituțional; asigurarea asistenţei calificate, a consilierii 
individuale şi colective. Evaluarea anuală a personalului de conducere, a personalului 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic de la nivelul inspectoratului şi de la nivelul 
unităţilor şcolare, conform fişelor de evaluare, în vederea atingerii performanţelor şi cu 
ţintă spre recunoaşterea măiestriei profesionale.. 

MANAGEMENT  
 

Inspector școlar 
general, prof. Emilian-

Marius Novac, 
 Inspector școlar 

general adjunct, prof. 
Monica Adriana 

Munteanu 

Conform calendarelor 
de desfășurare. 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 

7.3 
Optimizarea activităţii manageriale prin aplicarea corectă, rapidă, coerentă a 
modificărilor legislative, a regulamentelor în vigoare şi a ordinelor M.E. 
Monitorizarea gestionării și utilizării corecte și eficiente a bazalor de date și a 
platformelor electronice dedicate: siiir.edu.ro, edusal.edu.ro, finantare.org 

MANAGEMENT,  
PLAN, SALARIZARE, 
REȚEA ȘCOLARĂ ȘI 

CONTABILITATE 

Inspector școlar 
general, prof. 

Emilian-Marius Novac 
Inspector școlar 

general adjunct, prof. 
Monica Adriana 

Munteanu 

I.Ș.J. Sibiu a monitorizat 
utilizarea corectă și 
eficientă a bazelor de 
date și a platformelor 
electronice dedicate: 
siiir.edu.ro, 
edusal.edu.ro, 
finantare.org,  
completate de unitățile 
școlare. 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 

7.4. 
Monitorizarea aplicării planurilor-cadru în vigoare, a parcurgerii ritmice / integrale a 
curriculumului / a programelor / niveluri de şcolaritate în învăţământul obligatoriu și în 
învăţământul post-obligatoriu, cu focalizare asupra claselor a II-a, a IV-a, a VI-a, a IX-a 
şi a elevilor din clasele liceale terminale. 

CURRICULUM ŞI 
INSPECȚIE 
ȘCOLARĂ 

Inspector școlar 
general, prof Emilian-

Marius Novac,  
Inspector școlar 
general adjunct, prof. 
Rodica Țălnariu 

La nivelul I.Ș.J Sibiu s-
au realizat 205 inspecţii 
la disciplinele din planul 
cadru nivel gimnazial și 
liceal. 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 

O.8. UTILIZAREA DE RESURSE PENTRU ASIGURAREA TEHNOLOGIEI MEDIA, NECESARE PROCESULUI DIDACTIC, ÎN VEDEREA REDUCERII DECALAJELOR ȘI 
A OBȚINERII PERFORMANȚEI LA NIVELUL SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT JUDEȚEAN. 

8.1. Consilierea / monitorizarea unităților de învățământ cu privire la identificarea de resurse 
alternative (donații, sponsorizări etc.) 

CONTAIBLITATE ȘI 
MANAGEMENT 

Inspector școlar 
general, prof. 

Emilian-Marius 
Novac, 

Inspector școlar 
general adjunct, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu 

Unitățile de învățământ 
au fost consiliate cu 
privire la identificarea de 
resurse alternative 
(donații, sponsorizări 
etc.) 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
INTEGRAL 

O.10. Derularea unor programe comunitare / a unor proiecte educaţionale menite să asigure competitivitatea sistemului de învăţământ judeţean, la nivel naţional şi 
internaţional, în instituții școlare-repere culturale și comportamentale în comunitate. 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 

10.1 

Aplicarea de proiecte din fonduri europene, în calitate de iniţiator / partener de proiect, 
prin Programul Operational Capital Uman POCU („EducAcces”, „PROF”, „Dezvoltarea și 
implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala 
sibiană incluzivă" etc.) / F.S.E.E; derularea unor programe Erasmusplus, K1 / K2.  

Sprijinirea şi consilierea echipelor de proiect din unităţile de învăţământ care derulează 
proiecte educaţionale finanţate din fonduri europene; a echipelor manageriale în 
implementarea / derularea programelor şi proiectelor educaţionale prioritare, lansate de 
către M.E. / I.Ş.J. Sibiu / unități școlare. 

MANAGEMENT  

Inspector școlar 
general, prof. 

Emilian-Marius 
Novac,  

Inspector școlar 
general adjunct, prof. 

Monica-Adriana 
Munteanu 

Implemetarea proiectului 
finanțat în cadrul 
programului operațional  
ajutorarea persoanelor 
dezavantajate 2021–
2023 din  
fondul de ajutor 
european destinat celor 
mai defavorizate 
persoane: oferirea 
serviciilor de suport 
educational și emotional 
pentru elevii/preșcolarii 
cu părinți plecați în 
străinătate; COD 
IDENTIFICARE 
(MYSMIS): EduAcces 
POCU nr. 784 / 6 / 24 / 
139601; sunt cuprinşi un 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
număr de 270 elevi cu 
părinţi plecaţi în 
străinătate. 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
PARȚIAL 

10.2 

Diseminarea informaţiilor referitoare la oportunităţi de finanţare prin programe şi 
proiecte, în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor europene, prin 
intermediul proiectelor şi a programelor naţionale şi transnationale, pentru şcolile din 
mediul rural, din învățământul special, acordarea consultanţei şi a sprijinului necesar 
identificării de parteneri şi redactării documentaţiilor de finanţare; facilitarea accesului la 
cataloagele de cursuri şi consilierea cadrelor didactice pentru participarea la accesarea 
burselor de formare continuă în străinătate / mobilități, în cadrul programelor facilitate de 
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) 

MANAGEMENT   

Inspector școlar 
general, prof. 

Emilian-Marius 
Novac,  

Inspector școlar 
general adjunct, prof. 

Monica-Adriana 
Munteanu 

Acreditare Erasmus 
I.Ș.J Sibiu Cod 
acreditare: 2020-1-
RO01-KA120-SCH-
095616 ca şi Consorţiu 
pentru zece şcoli din 
jud. Sibiu în perioada 
2021 – 2027. 
Au fost realizate în luna 
martie 2022 două 
mobilități ale 
inspectorilor școlari în 
cadrul proiectului 
Erasmus+ :2020-1-
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
RO01-KA120-SCH-
095616 in Italia, 
Florența. 
ACŢIUNE REALIZATĂ 
PARȚIAL 

O 11. Menținerea unui parteneriat instituţional real al I.Ş.J Sibiu cu Autoritățile locale și județene și cu toți actorii educaționali (elevi, părinți, profesori, sindicate, 
mediul privat), prin respectarea principiului de dialog social şi prin optimizarea strategiilor de comunicare cu mass-media şi comunitatea locală. 

11.1. 

Colaborarea I.Ş.J. şi a unităţilor şcolare cu Instituţia Prefectului-Județul Sibiu, Consiliul 
Judeţean, Primăria Municipiului Sibiu, Consiliile locale, Poliția, Jandarmeria, serviciile 
descentralizate, instituţiile partenere, cu reprezentanţii sindicatelor, cu asociaţii, fundaţii, 
cu alte organizaţii, pentru dezvoltarea de proiecte şi programe de interes comun, cu 
respectarea măsurilor de siguranță sanitară. 

MANAGEMENT 

Inspector școlar 
general, prof. 

Emilian-Marius 
Novac, 

Inspector școlar general 
adjunct, prof. Monica 

Adriana Munteanu 

Participarea periodică a 
reprezentanţilor 
I.Ș.J.Sibiu la întâlnirile 
de lucru organizate de 
către Instituţia 
Prefectului-Judeţul 
Sibiu, Consiliul 
Judeţean, Consiliile 
locale, Poliţia, 
Jandarmeria, serviciile 
descentralizate etc. 

ACŢIUNE REALIZATĂ 
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NR. 
CRT. OBIECTIVE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 

ENTITATEA 
IMPLICATĂ ÎN 
REALIZARE 

PERSOANA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

O. 1. Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de măsuri 
remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent perioadelor școlare anterioare; prin extinderea învățării digitalizate 
și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de evaluare standardizate internațional, cu 

programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale 2022. 

1. 2. 3. 4. 5. 
INTEGRAL 

11.2. 
Cooperarea cu mass-media locală, în vederea unei informări eficiente şi rapide a 
comunității locale, cu privire la sistemul de educaţie județean, la activităţile şi la 
evenimente importante ale şcolii sibiene etc. 

 
MANAGEMENT  

ȘI 
CURRICULUM ŞI 

INSPECȚIE 
ȘCOLARĂ 

Inspector școlar 
general, prof. Emilian-

Marius Novac, 
Inspector școlar general 

adjunct, prof. Monica 
Adriana Munteanu, 

Inspector școlar general 
adjunct, prof. Rodica 

Țălnariu 
Inspector şcolar, prof. 

Constantin Dincă 

Periodic sunt realizate 
comunicate de presă 
despre activităţile 
educative şi 
extracurriculare care se 
desfăşoară în unităţile 
şcolare sibiene (link 
I.Ș.J. Sibiu: 
http://www.isjsb.ro/index
.php?option=com_conte
nt&view=article&id=105
&Itemid=488). 

ACŢIUNE REALIZATĂ 
PARȚIAL 

 

http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=488
http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=488
http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=488
http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=488
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EXAMENUL DE BACALAUREAT NAȚIONAL – 2022, SESIUNILE IUNIE-IULIE ȘI AUGUST-SEPTEMBRIE 

 
REFERINȚE LEGISLATIVE: 
− Desfășurarea și organizarea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2022 este reglementată de: 
− O.M.E. nr. 5151 / 30.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat-2022 
− Anexa nr. 1 la O.M.E. 5151 / 30.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat-2022, Calendarul 

examenului național de bacalaureat – 2022 
− Anexa 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 4799 / 31.08.2010, Medologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, cu modificările 

ulterioare, în vigoare pentru examenul de bacalaureat național – 2022 
− Anexa 3 la O.M.E.C.T.S. nr. 4799 / 31.08.2010, Atribuțiile membrilor comisiilor de bacalaureat 2011, în vigoare pentru organizarea şi 

desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional–2022 
− Procedura operațională nr. 27979 / 2.05.2022 privind înscrierea la examenul național de bacalaureat-2022 
− Proceduri: Manualul de proceduri cu nr. 937 / 18.03.2022 privind organizarea și desfășurarea procesului de transfer / preluare a arhivelor 

de subiecte pentru examenul național de bacalaureat – 2022: Procedura C.N.P.E.E nr. 921 / 17.03.2022 privind transferul / preluarea 
arhivelor de subiecte pentru examenul național de bacalaureat – 2022; Procedura C.N.E.E nr. 262 / 4.02.2020 privind regimul și normele de 
utilizare a certificatului SSL necesar la transferul / preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul național de bacalaureat; Procedurade 
lucru C.N.E.E nr. 421 / 18.02.2020 pentru utilizarea aplicației AUSI (administrare-utilizatori-școlari și inspectorate școlare)  

− Procedura M.E. nr. 25464 / 11.02.2022, cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, 
deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenului național de bacalaureat, sesiunea 2022 

− Procedura M.E. nr. 28329 / 11.05.2022 privind componența și atribuțiile membrilor comisiilor din centrele de examen / din centrele zonale de 
examen și din centrele regionale / județene / al municipiului București de contestații, modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor 
scrise și de transport al lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare și la centrele regionale de contestații, modalitatea 
de evaluare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor, precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la 
evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat, în anul școlar 2021-2022  
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− Procedura nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 2.05.2022 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de 
supraveghere audio-video, în unitățile școlare din sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice 
din cadrul examenelor naționale susținute de absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a / a XIII-a, în anul școlar 2021-2022 

− Procedura nr. 28958 / 31.05.2022 privind vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de 
bacalaureat 2022 

− Procedura nr. 28481 / D.G.Î.P. / 16.05.2022 de selecție și nominalizare a președinților comisiilor din centrele de examen și centrele zonale 
de evaluare în cadrul examenului național de bacalaureat – 2022 

− Procedura nr. 30215 / D.G.Î.P. / 6.07.2022 de selecție și nominalizare a președinților comisiilor din centrele de examen și centrele zonale de 
evaluare în cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea august-septembrie – 2022 

− Procedura operațională nr. 28957 / 31.05.2022 privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la examenul național de 
bacalaureat-2022 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2022, SESIUNEA IUNIE-IULIE 
− Existența actelor normative / a documentelor ce reglementează organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, 

sesiunea iunie – iulie 2022 
− Drive comun cu acces pentru toate comisiile (Mapa Președintelui C.E. și mapa Președintelui C.Z.E.); cu acces restricționat cu user și parola 

unității de învățământ (conține inclusiv procedurile / documentele emise de I.Ș.J. Sibiu), link: 
http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=679 

− Respectarea prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, Anexa 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 
4799 / 2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2011, valabilă și pentru organizarea și desfășurarea 
examenului național de bacalaureat 2022, conform prevederilor articolului 2 din O.M.E. nr. 5151 / 30.08.2021, precum și ale 
procedurilor și precizărilor specifice examenului de bacalaureat 2022, emise de Comisia Națională de Bacalaureat 2022 

− Fiecare unitate de învățământ desemnată centru de examen / centru zonal de evaluare au pregătit infrastructura școlară pentru organizarea și 
desfășurarea examenului național de bacalaureat 2022, conform Precizărilor I.Ș.J. Sibiu cu nr. 5161 / 14.06.2022, link: 
http://www.isjsb.ro/pesite/Adresa%20directori%20organizare%20probe%20scrise%20bac.pdf, transmițând și un Formular 
demonitorizare aferent, link: http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=679 

− Realizarea de către comisia judeană de bacalaureat din Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a demersurilor necesare către furnizorii 
de energie electrică / de acces la internet și la telefonie pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare în perioada evaluării 
lucrărilor; existența soluțiilor / măsurilor de rezervă în centrul de comunicare, în situația în care apar defecțiuni tehnice sau de alt tip 

http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=679
http://www.isjsb.ro/pesite/Adresa%20directori%20organizare%20probe%20scrise%20bac.pdf
http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=679
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− Comisia județeană de bacalaureat a transmis – conform prevederilor articolului 11, alineatele (5) și (6) din Metodologia de organizare și 
desfășurare a examenului de balaureat 2011, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4799 / 2010, în vigoare pentru organizarea și desfășurarea 
examenului național de bacalaureat 2022, conform O.M.E. nr. 5151 / 2021 – Adresele I.Ș.J. Sibiu, către: D.S.P. Sibiu cu 4864 / 1 / 
3.06.2022; Adresa de răspuns a D.S.P. Sibiu cu nr. 1983 / 7.06.2022; S.C. Electrica Sibiu S.A. cu nr. 4864 / 2 / 3.06.2022 în vederea 
asigurării accesului la internet și telefonie; I.P.J. Sibiu cu nr. 4864 / 3 / 3.06.2022; I.J.J. cu nr. 4864 / 4 / 3.06.2022; Adresele I.Ș.J. Sibiu, 
către: Consiliul Local Agnita cu nr. 4864 / 5 / 3.06.2022; Consiliul Local Mediaș cu nr. 4864 / 6 / 3.06.2022; Consiliul Local al Municipiului 
Sibiu cu nr. 4864 / 7 / 3.06.2022. 

− De asemenea, s-a realizat Planul de intervenție în cazuri excepționale privind măsurile de rezervă pentru transferul / preluarea 
arhivelor de subiecte pentru Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat 2022, înregistrat cu nr. 3539 / 3.05.2022, link: 
http://www.isjsb.ro/pesite/Plan_interventie_bacalaureat_2022.pdf  

− Asigurarea dotării unităților de învățământ în care se susțin probele scrise și a centrelor zonale de evaluare / soluționare a 
contestațiilor, după caz, cu un număr suficient de copiatoare în stare de funcționare, calculatoare, telefon, fax, conexiune la 
internet, consumabile. 

− Unitățile de învățământ în care s-au susținut probele scrise și care au fost desemnate centre zonale de evaluare, au fost dotate 
corespunzător cu un număr suficient de copiatoare în stare de funcționare, calculatoare, telefon, fax, conexiune la internet, consumabile. 
Comisia județeană de bacalaureat a verificat pregătirea unităților de învățământ desemnate C.E-uri / C.Z.E.-uri, în conformitate cu Fișa de 
monitorizare a pregătirii C.E.-urilor / C.Z.E.-urilor, cu nr. 5161 / 14.06.2022. La dosarul C.J.B. există Anexa 1 la Precizările I.Ș.J. Sibiu cu  
nr. 5161 / 14.06.2022– Formularul de monitorizare a pregătirii C.E.-urilor / C.Z.E.-urilor, transmis centrelor (link: 
http://www.isjsb.ro/pesite/Adresa%20directori%20organizare%20probe%20scrise%20bac.pdf), completate, apoi retransmise comisiei 
județene de bacalaureat. De asemenea, pe site-ul I.Ș.J. Sibiu, în directorul Bacalaureat, se găsește și Anexa 2 la Precizările I.Ș.J. Sibiu cu 
nr. 5161 / 14.06.2022, modelul de proces-verbal de transmitere a documentelor de înscriere a candidaților din unitățile școlare arondate 
centrelor de examen de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie. 

− Dotarea cu camere de supraveghere audio-video funcționale a tuturor sălilor utilizate pentru desfășurarea examenului național de 
bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2022; poziționarea camerelor de supraveghere astfel încât să asigure o vizibilitate integrală a 
sălii 

− Funcționarea sistemului de supraveghere audio-video, s-a realizat conform prevederilor din Procedura nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 
2.05.2022 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile școlare din 
sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale susținute de 

http://www.isjsb.ro/pesite/Plan_interventie_bacalaureat_2022.pdf
http://www.isjsb.ro/pesite/Adresa%20directori%20organizare%20probe%20scrise%20bac.pdf
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absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a / a XIII-a, în anul școlar 2021-2022. Poziționarea camerelor de supraveghere, a asigurat o vizibilitate 
integrală asupra fiecărei săli de examen (conform art. 8, alin (2) din Procedura nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 2.05.2022).  

− În formularul de monitorizare există o rubrică în care s-a consemnat existența dotării cu camere de supraveghere audio-video funcționale a 
tuturor sălilor utilizate pentru desfășurarea examenului național de bacalaureat, sisteme integrate de monitorizare audio-video și / sau 
sisteme mobile. Afișarea informațiilor referitoare la existența camerelor de supraveghere conform anexelor la Procedura nr. 27980 / 
M.E. / D.G.Î.P. / 2.05.2022 privind activitatea de supraveghere audio-video 

− La centrele de examen / centrele zonale de evaluare și pe ușile sălilor de examen / de evaluare a lucrărilor scrise / de multiplicare a 
subiectelor, s-au afișat Anexele 1, și 2 din Procedura nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 2.05.2022 privind activitatea de supraveghere audio-
video – informații referitoare la existența camerelor de supraveghere audio-video. În formularul de monitorizare cu 5313 din 20 / 21 / 
22.06.2021 sau din 23.06.2022 există o rubrică în care s-a consemnat realizarea afișajului conform Procedurii nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 
2.05.2022, articolul 8. 

− Existența unei persoane responsabile cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video, înregistrarea și 
stocarea imaginilor preluate de camerele de supraveghere audio-video din spațiile monitorizate 

− Au fost numite, conform art. 3, alin (2) din nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 2.05.2022), persoanele responsabile cu monitorizarea procesului de 
supraveghere audio-video în C.E.-uri / C.Z.E-uri, acestea realizându-și activitatea specifică, în conformitate cu articolele 7, 9, 10 din 
Procedura nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 2.05.2022). Persoanele responsabile cu monitorizarea procesului de supraveghere audio-video în 
C.E.-uri / C.Z.E-uri au delegație specială și au fost numite prin Decizia I.Ș.J Sibiu cu nr. 468 / 18 iunie 2022. 

− Asigurarea asistenței medicale și a pazei pe toată durata desfășurării probelor scrise 
− La solicitarea comisiei județene de bacalaureat cu nr. 4864 / 1 / 3.06.2022, s-a primit Adresa D.S.P. Sibiu cu nr. 1983 / 7.06.2022, prin care 

se asigură personalul medical pentru C.E.-uri / C.Z.E.-uri. În situații speciale s-a apelat 112 / Serviciul SMURD. 
− Existența listelor de rezervă cu personal didactic care să poată prelua, dacă se impune, anumite funcții în comisii  
− La nivelul comisiei județene de bacalaureat s-a întocmit Anexa nr. 5351 / 20.06.2021 la Decizia nr. 372 / 29 aprilie 2022, care cuprinde 

persoanele de rezervă, care să poată prelua, dacă se impune, anumite funcții în comisii. 
− Necuprinderea în comisii a persoanelor incompatibile și a celor implicate în disfuncționalități ale examenelor din anii anteriori 
− Nu a fost cazul. 
− Existența aprobărilor Comisiei naționale de bacalaureat pentru cazurile speciale 
− La nivelul județului Sibiu s-au înregistrat un caz special aprobat de Comisia națională de bacalaureat, pentru Fechete Daniel Teodor, 

promoția 2022, de la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, conform Adresei I.Ș.J. Sibiu cu nr. 4817 / 02.06.2022, pentru care a primit 
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avizul favorabil M.E. cu nr. 1359 / DGIP / 06.06.2022. Conform Procedurii M.E. nr. 25464 / 11.02.2022, cu privire la asigurarea condițiilor de 
egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenului național 
de bacalaureat, sesiunea 2022, candidatul a beneficiat de mărirea timpului de examen, destinat efectuării lucrărilor scrise lucrărilor 
scrise, cu maximum două ore. 

− Arondarea elevilor la centre de examen cu respectarea prevederilor legale 
Comisia județeană de bacalaureat a transmis către comisia națională de bacalaureat propunerile de C.E.-uri / C.Z.E-uri pentru sesiunea 
iunie-iulie a examenului de bacalaureat 2021, prin Adresa cu nr. 4891 / 6.06.2022, acestea fiind aprobate prin Adresa D.G.Î.P. cu nr. 1339 / 
7.06.2022, înregistrată la I.Ș.J. Sibiu cu nr. 5324 / 20.06.2022. Centrele de bacalaureat / subcomisa de bacalaureat aprobate, sunt: Colegiul 
Naţional „Gheorghe Lazăr" Sibiu, Colegiul Naţional „Octavian Goga" Sibiu, Liceul Teoretic „Constantin Noica" Sibiu, Liceul Tehnologic de 
Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu, Colegiul Tehnic „Energetic” Sibiu, Colegiul „Şcoala Naţională de Gaz" Mediaş Sibiu cu subcomisie 
la Colegiul Tehnic „A. T. Laurian" Agnita”, Liceul Teoretic „Axente Sever" Mediaş. Centrulle zonal de evaluare aprobat, este: Liceul Teoretic 
„onisifor Ghibu” Sibiu. 

− Arondarea elevilor din unitățile de învățământ care finalizează specializări / calificări autorizate să funcționeze provizoriu la unități 
de învățământ în care funcționează specializări / calificări acreditate identice cu cele ale absolvenților arondați, pentru nivelul de 
învățământ liceal, din cadrul filierei și profilului domeniului de pregătire profesională pe care le finalizează absolvenții arondați 

− Aprobarea M.E. din Adresa cu nr. 744 / DGÎP / 11.04.2022, înregistrată la I.Ș.J. Sibiu cu nr. 2793/12.04.2022, ca urmare a solicitării cu nr. 
2502/5.04.2022, pentru arondarea absolvenților clasei a XII-a zi (21 de elevi), profil Servicii, domeniul Turism și alimentație, specializarea / 
calificarea Organizator banqueting, de la Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu, la Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov 

− Aprobarea M.E. din Adresa cu nr. 744 / DGÎP / 11.04.2022, înregistrată la I.Ș.J. Sibiu cu nr. 2793 / 12.04.2022, ca urmare a solicitării cu nr. 
2502 / 5.04.2022, pentru arondarea absolvenților clasei a XII-a zi (21 de elevi), zi, specializarea / calificarea Teologie ortodoxă, de la Liceul 
Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu, la Liceul Teologic Ortodox „Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș 

− Arondarea elevilor de la Colegiul Tehnic „A.T. Laurian ” Agnita, filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii la Colegiul 
Național „Octavian Goga” Sibiu, conform Adresei I.Ș.J. Sibiu cu nr. 2503 / 1 / 5.04.2022 

− Aprobarea M.E. din Adresa cu nr. 803 / 811 / DGÎP / 12.04.2022 pentru arondarea absolvenților cu specializarea tehnician designer mobilă 
și amenajări interioare de la Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov, la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu, conform 
solicitării din Adresa I.Ș.J. Brașov cu nr. 2463 / 18.06.2022  

− Adresa I.Ș.J. Alba cu nr. 2418 / 4.05.2022, pentru arondarea absolvenților Liceului German Sebeș la Colegiul Național „Samuel von 
Brukenthal” Sibiu 
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− Asigurarea modalităților de informare și informarea candidaților privind arondarea școlilor la unitățile de învățământ – centre de 
examen în care se susțin probele scrise, afișarea repartizării candidaților în sălile de clasă şi afișarea listelor la loc vizibil 

− Elevii au fost informați de către unitățile de învățământ cu privire la respectarea articolului 95 din Anexa 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 4799 / 
31.08.2010, Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare, în vigoare pentru 
organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2022.  

− Verificarea realizării instruirii preşedinţilor şi membrilor comisiilor din centrele de examen / din centrele de zonale de evaluare, a 
asistenților și a profesorilor evaluatori etc. 

− Comisia județeană de bacalaureat a realizat instruirea președinților și a membrilor comisiei în ședință online. Instruirea președinților a fost 
consemnată în procesul-verbal cu nr. 5311 / 1 / 18.06.2022, instruirea celorlalți membri ai comisiilor din C.E.-uri / C.Z.E-uri realizându-se 
prin procesul-verbal cu nr. 5311 / 2 / 18.06.2022. La fiecare centru de bacalaureat au existat, la dosarul comisiei, fișele de atribuții ale 
membrilor și procese-verbale de instruire a asistenților. 

− Asigurarea securității transferului subiectelor și a transportului acestora în sălile de examen 
− Transferul arhivelor de subiecte și multiplicarea lor / probă de examen E_) / disciplină, s-a realizat conform Anexei 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 

4799 / 31.08.2010, Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare, în vigoare 
pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2022 și conform Procedurii C.N.P.E.E nr. 921 / 17.03.2022 
privind transferul / preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul național de bacalaureat – 2022, sub supraveghere audio-video și prin 
însoțirea președintelui în fiecare sală cu plicurile sigilate. 

− Asigurarea securizării și a transportului lucrărilor scrise pe întreaga perioadă a examenului de bacalaureat 
− Securitatea lucrărilor scrise de la probele scrise E_) ale examenului de bacalaureat s-a realizat conform M.E. nr. 28329 / 11.05.2022 privind 

componența și atribuțiile membrilor comisiilor din centrele de examen / din centrele zonale de examen și din centrele regionale / județene / 
al municipiului București de contestații, modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și de transport al lucrărilor de la centrele 
de examen la centrele zonale de evaluare și la centrele regionale de contestații, modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluționare a 
contestațiilor, precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la evaluarea națională pentru absolvenții 
clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat, în anul școlar 2021-2022.  

− Transportul după fiecare probă scrisă E_), în perioada 20-23 iunie 2022, al lucrărilor scrise către județul evaluator Cluj, a fost asigurat de 
către comisia județeană de bacalaureat și de către monitorul M.E., cu echipaj în varianta 2 (fără prezența jandarmului). 

− Stabilirea / asigurarea și informarea publicului despre existența canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție 
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− S-a afișat TELVERDE pe site-ul ISJ Sibiu, în directorul Bacalaureat, link: 
http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=679 și la fiecare centru de examen / de evaluare. 
Programul de funcționare a fost, de asemenea, afișat. 

− Înregistrarea situațiilor statistice zilnice și raportarea către M.E 
− S-a realizat zilnic, de către persoanele de contact din fiecare centru de examen. 
− Necuprinderea în comisii a persoanelor implicate în disfuncționalități ale examenelor din anii anteriori 
− Nu a fost cazul. 
− Măsurile dispuse pentru descurajarea strângerii oricăror tipuri de fonduri de la elevi / părinți / alte persoane fizice sau juridice 
− În formularul de monitorizare a pregătirii C.E-urilor / C.Z.E.-urilor cu nr. 5161 / 14.06.2022, la ultima rubrică este specificat faptul că 

„directorii unităților de învățământ desemnate C.E-uri / C.Z.E.-uri, vor lua măsuri pentru resectarea articolului 95 din Anexa 2 la 
O.M.E.C.T.S. nr. 4799 / 2010 – Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare, în 
vigoare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2022”. 

− Orice alte dispoziţii emise de Comisia Naţională de Bacalaureat 
− Există toate documentele specifice pentru organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2022, care sunt disponibile cu 

acces restricționat, prin utilizare de user / parola unității de învățământ, în Directorul Bacalaureat, pe site-ul I.Ș.J. Sibiu și în Mapa 
președintelui C.E. / Mapa președintelui C.Z.E., în drive-ul comun. 

Candidați eliminați de la proba scrisă  
Disciplina Proba scrisă E a) Proba scrisă E c) obligatorie a profilului Proba scrisă E d), la alegere conform 

profilului / specializării 
Proba scrisă E b) Limba și literatura maternă 

To
tal

 

Limba și literatura română Istorie / Matematică Limba germană maternă 
Număr de candidaţi eliminaţi 0 2 0 0 2 

Utilizarea subiectului de rezervă  
Număr candidați pentru care s-a utilizat subiectul de rezervă 

 Proba scrisă E a) Proba scrisă E c) obligatorie a profilului Proba scrisă E d) la alegere conform 
profilului/ spec. 

Proba scrisă E b) Limba și literatura 
maternă 

Total 

Disciplina Limba și literatura română Istorie / Matematică Limba germană maternă 
Număr de candidaţi 0 0 0 0 0 

 
 

http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=679
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Alte aspecte 
− În data de 20 iunie 2022, la C.E. din Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, la proba Ea), într-o sală de examen asistenții au transmis 

greșit pe tablă modelul de antet al probei, drept pentru care candidații din sală au transcris tipizata F1, completată cu antet greșit, primind 
timp suplimentar de 15 minute din partea președintelui comisiei din C.E. Președintele Comisiei județene de bacalaureat a emis, conform 
articolului 11, alineatul (15) din metodologia de examen, o decizie de suspendare pentru 1 an de la participarea în comisiile de bacalaureat, a 
președintelui CE de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, pentru neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor sale.  
Adaptarea condițiilor de examen în cazul candidaților cu cerințe educaționale speciale 

Număr de candidați care au susținut 
proba la locul imobilizării (domiciliu) 

Număr de candidați care au susținut 
proba la locul imobilizării (spital) 

Număr de candidați care au susținut proba la 
locul imobilizării (penitenciar) 

Număr de candidați pentru care s-au aplicat 
proceduri speciale, cu aprobarea C.J. 

Număr de candidați pentru care s-au aplicat 
proceduri speciale, cu aprobarea C.N.B. 

0 0 0 0 1 
− Activitatea de monitorizare a organizării şi desfăşurării examenului naţional de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2021 în județul Sibiu, a fost 

realiză de către doamna monitor M.E., prof. Ionescu Emilia-Alina, în baza Delegaţiei nr. 435 / LFI / 15.06.2022. 
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2022, SESIUNEA AUGUST-
SEPTEMBRIE 
− Existența actelor normative / a documentelor ce reglementează organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, 

sesiunea august – septembrie 2022 
− Drive comun cu acces pentru toate comisiile (Mapa Președintelui C.E. și mapa Președintelui C.Z.E.); cu acces restricționat cu user și parola 

unității de învățământ (conține inclusiv procedurile / documentele emise de I.Ș.J. Sibiu), link: 
http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=679. 

− Respectarea prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, Anexa 2 la O.M.E.C.T.S. 
nr. 4799 / 2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2011, valabilă și pentru organizarea și desfășurarea 
examenului național de bacalaureat 2022, conform prevederilor articolului 2 din O.M.E. nr. 5151 / 30.08.2021, precum și ale 
procedurilor și precizărilor specifice examenului de bacalaureat 2022, emise de Comisia Națională de Bacalaureat 2022 

− Realizarea, de către comisia judeană de bacalaureat din Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, a demersurilor necesare către 
furnizorii de energie electrică / de acces la internet și la telefonie pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare în perioada 
evaluării lucrărilor; existența soluțiilor / măsurilor de rezervă în centrul de comunicare, în situația în care apar defecțiuni tehnice 
sau de alt tip 
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− Comisia județeană de bacalaureat a transmis – conform prevederilor articolului 11, alineatul (5) din Metodologia de organizare și desfășurare 
a examenului de balaureat 2011, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4799 / 2010, în vigoare pentru organizarea și desfășurarea examenului 
național de bacalaureat 2022, conform O.M.E. nr. 5151 / 2021 – Adresele I.Ș.J. Sibiu cu nr. 6873 / 2-6 / 2.08.2022 către furnizorii locali de 
energie electrică, acces la internet și telefonie, precum și către Consiliile locale, pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare în perioada 
evaluării lucrărilor, astfel încât să fie evitate disfuncționalitățile tehnice în zilele de desfășurare a probelor scrise. 

− De asemenea, s-a realizat Planul de intervenție în cazuri excepționale privind măsurile de rezervă pentru transferul / preluarea arhivelor de 
subiecte pentru Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat 2022, înregistrat cu nr. 7242 / 12.08.2022, link: 
http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=679 (în Mapa președintelui C.E. / C.Z.E.) 

− Asigurarea dotării unităților de învățământ în care se susțin probele scrise și a centrelor zonale de evaluare / soluționare a 
contestațiilor, după caz, cu un număr suficient de copiatoare în stare de funcționare, calculatoare, telefon, fax, conexiune la 
internet, consumabile 

− Unitățile de învățământ în care se susțin probele scrise și care au fost desemnate centre zonale de evaluare, au fost dotate corespunzător cu 
un număr suficient de copiatoare în stare de funcționare, calculatoare, telefon, fax, conexiune la internet, consumabile. Comisia județeană de 
bacalaureat a verificat pregătirea unităților de învățământ desemnate C.E-uri / C.Z.E.-uri, în conformitate cu Fișa de monitorizare a pregătirii 
C.E.-urilor / C.Z.E.-urilor, cu nr. 5328 / 15.06.2021. La dosarul C.J.B. există Anexa 1 la Precizările I.Ș.J. Sibiu cu nr. 5161 / 14.06.2022 – 
Formularul de monitorizare a pregătirii C.E.-urilor / C.Z.E.-urilor, transmis centrelor (link: 
http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=679), pentru sesiunile examenului național de 
bacalaureat – 2022.  

− Dotarea cu camere de supraveghere audio-video funcționale a tuturor sălilor utilizate pentru desfășurarea examenului național de 
bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022; poziționarea camerelor de supraveghere astfel încât să asigure o vizibilitate 
integrală a sălii 

− Funcționarea sistemului de supraveghere audio-video, s-a realizat conform prevederilor din Procedura nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 
2.05.2022 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile școlare din 
sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale susținute de 
absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a / a XIII-a, în anul școlar 2021-2022. Poziționarea camerelor de supraveghere, a asigurat o vizibilitate 
integrală asupra fiecărei săli de examen (conform art. 8, alin (2) din Procedura nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 2.05.2022).  

http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=679
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− În formularul de monitorizare există o rubrică în care s-a consemnat existența dotării cu camere de supraveghere audio-video funcționale a 
tuturor sălilor utilizate pentru desfășurarea examenului național de bacalaureat, sisteme integrate de monitorizare audio-video și / sau 
sisteme mobile. 

− Afișarea informațiilor referitoare la existența camerelor de supraveghere conform anexelor la Procedura nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 
2.05.2022 privind activitatea de supraveghere audio-video  

− La centrele de examen / centrele zonale de evaluare și pe ușile sălilor de examen / de evaluare a lucrărilor scrise / de mult iplicare a 
subiectelor, s-au afișat Anexele 1, și 2 din Procedura nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 2.05.2022 privind activitatea de supraveghere audio-video 
– informații referitoare la existența camerelor de supraveghere audio-video. În formularul de monitorizare a probelor scrise există o rubrică în 
care s-a consemnat realizarea afișajului conform Procedurii nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 2.05.2022, articolul 8. 

− Existența unei persoane responsabile cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video, înregistrarea și 
stocarea imaginilor preluate de camerele de supraveghere audio-video din spațiile monitorizate 

− Au fost numite, conform art. 3, alin (2) din Procedura nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 2.05.2022), persoanele responsabile cu monitorizarea 
procesului de supraveghere audio-video în C.E.-uri / C.Z.E, acestea realizându-și activitatea specifică, în conformitate cu articolele 7, 9, 10 
din Procedura nr. 27980 / M.E. / D.G.Î.P. / 2.05.2022). Persoanele esponsabile cu monitorizarea procesului de supraveghere audio-video în 
C.E.-uri / C.Z.E au delegație specială și au fost numite prin Decizia I.Ș.J Sibiu cu nr. 693 / 14.08.2022. 

− Asigurarea asistenței medicale și a pazei pe toată durata desfășurării probelor scrise 
− La solicitarea comisiei județene de bacalaureat, s-a primit răspunsul D.S.P. Sibiu prin Adresa cu nr. 3054 / 8.08.2022, prin care se asigură 

personalul medical pentru C.E.-uri / C.Z.E.  
− Existența listelor de rezervă cu personal didactic care să poată prelua, dacă se impune, anumite funcții în comisii  
− La nivelul comisiei județene de bacalaureat s-a întocmit Lista cu nr. 7345 / 16.08.2022, care cuprinde persoanele de rezervă, care să poată 

prelua, dacă se impune, anumite funcții în comisii. 
− Necuprinderea în comisii a persoanelor incompatibile și a celor implicate în disfuncționalități ale examenelor din anii anteriori 
− Nu au fost cuprinse în comisii persoane implicate în disfuncționalități ale examenului. 
− Existența aprobărilor Comisiei naționale de bacalaureat pentru cazurile speciale 
− La nivelul județului Sibiu nu s-au înregistrat cazuri speciale aprobate de Comisia națională de bacalaureat 
− Arondarea elevilor la centre de examen cu respectarea prevederilor legale 
− Comisia județeană de bacalaureat a transmis către comisia națională de bacalaureat propunerile de C.E.-uri / C.Z.E-uri pentru sesiunea 

august-septembriea examenului de bacalaureat 2022, prin Adresa cu nr. 6304 / 18.07.2022, acestea fiind aprobate prin Adresa D.G.Î.P. cu 
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nr. 1889 / 18.07.2022, înregistrată la I.Ș.J. Sibiu cu nr. 6369 / 19.07.2022. Centrele de bacalaureat / subcomisa de bacalaureat aprobate, 
sunt: Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu, Colegiul Tehnic „Energetic” Sibiu, Colegiul „Şcoala Naţională de Gaz" 
Mediaş. Centrul zonal de evaluare aprobat, este: Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu. 

− Arondarea elevilor din unitățile de învățământ care finalizează specializări / calificări autorizate să funcționeze provizoriu la unități 
de învățământ în care funcționează specializări / calificări acreditate identice cu cele ale absolvenților arondați, pentru nivelul de 
învățământ liceal, din cadrul filierei și profilului domeniului de pregătire profesională pe care le finalizează absolvenții arondați 

− Un număr de douăzeci și trei de candidați au fost arondați la unități de învățământ în care funcționează specializări / calificări acreditate, la 
unități de învățământ din Făgăraș și din Brașov (Adresa nr. 6395 / 1 / 19.07.2022), precum și din Mediaș, județul Sibiu (Adresa nr. 6398 / 
19.07.2022), în vederea susținerii probelor scrise ale examenului de bacalaureat 2021, sesiunea august-septembrie. 

− Asigurarea modalităților de informare și informarea candidaților privind arondarea școlilor la unitățile de învățământ – centre de 
examen în care se susțin probele scrise, afișarea repartizării candidaților în sălile de clasă şi afișarea listelor la loc vizibil și 
măsurile dispuse pentru descurajarea strângerii oricăror tipuri de fonduri de la elevi / părinți / alte persoane fizice sau juridice 

− Elevii au fost informați de către unitățile de învățământ cu privire la arondarea la centrele de examen de bacalaureat și referitor la respectarea 
articolului 95 din Anexa 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 4799 / 31.08.2010, Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 
2011, cu modificările ulterioare, în vigoare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2022.  

− Verificarea realizării instruirii preşedinţilor şi membrilor comisiilor din centrele de examen / din centrul zonal de evaluare, a 
asistenților și a profesorilor evaluatori etc. 

− Comisia județeană de bacalaureat a realizat instruirea președinților și a membrilor comisiei în ședință online, în data de 14  august 2022. 
Instruirea președinților a fost consemnată în procesul-verbal cu nr. 7271 / 14.08.2022, instruirea celorlalți membri ai comisiilor din C.E.-uri / 
C.Z.E realizându-se prin procesul-verbal cu nr. 7271 / 1 / 14.08.2022. La fiecare centru de bacalaureat au existat, la dosarul comisiei, fișele 
de atribuții ale membrilor și a procese-verbale de instruire a asistenților. 

− Asigurarea securității transferului subiectelor și a transportului acestora în sălile de examen 
− Transferul arhivelor de subiecte și multiplicarea lor / probă de examen E_) / disciplină, s-a realizat conform Anexei 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 4799 

/ 31.08.2010, Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare, în vigoare pentru 
organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2022 și conform Procedurii C.N.P.E.E nr. 921 / 17.03.2022 privind 
transferul / preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul național de bacalaureat – 2022, sub supraveghere audio-video și prin însoțirea 
președintelui în fiecare sală cu plicurile sigilate. 

− Asigurarea securizării și a transportului lucrărilor scrise pe întreaga perioadă a examenului de bacalaureat 
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− Securitatea lucrărilor scrise de la probele scrise E_) ale examenului de bacalaureat s-a realizat conform M.E. nr. 28329 / 11.05.2022 privind 
componența și atribuțiile membrilor comisiilor din centrele de examen / din centrele zonale de examen și din centrele regionale / județene / al 
municipiului București de contestații, modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și de transport al lucrărilor de la centrele de 
examen la centrele zonale de evaluare și la centrele regionale de contestații, modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluționare a 
contestațiilor, precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la evaluarea națională pentru absolvenții 
clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat, în anul școlar 2021-2022.  

− Transportul după fiecare probă scrisă E_), în perioada 16-19 august 2022, al lucrărilor scrise către județul evaluator, a fost asigurat de către 
comisia județeană de bacalaureat și de către monitorul M.E. 

− Stabilirea / asigurarea și informarea publicului despre existența canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție 
− S-a afișat TELVERDE pe site-ul I.Ș.J Sibiu, în directorul Bacalaureat, link: 

http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=679 și la fiecare centru de examen / de evaluare.  
− Înregistrarea situațiilor statistice zilnice și raportarea către M.E. 
− S-a realizat zilnic, de către persoanele de contact din fiecare centru de examen. 
− Orice alte dispoziţii emise de Comisia Naţională de Bacalaureat 
− Există toate documentele specifice pentru organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2022, care sunt disponibile cu 

acces restricționat, prin utilizare de user / parola unității de învățământ, în Directorul Bacalaureat, pe site-ul I.Ș.J. Sibiu și în Mapa 
președintelui C.E. / C.Z.E., august-septembrie, în drive-ul comun. 

Candidați eliminați de la proba scrisă  
Disciplina Proba scrisă E a) Proba scrisă E c) obligatorie a 

profilului 
Proba scrisă E d), la alegere 

conform profilului / specializării 
Proba scrisă E b) Limba și literatura 

maternă 
Total 

 Limba și literatura română Istorie / Matematică Limba germană maternă 

Număr de candidaţi eliminaţi 0 0 0 0 0 
Utilizarea subiectului de rezervă  

Număr candidați pentru care s-a utilizat subiectul de rezervă 

Disciplina Proba scrisă E a) Proba scrisă E c) obligatorie a 
profilului 

Proba scrisă E d) la alegere 
conform profilului / specializării 

Proba scrisă E b) Limba și literatura 
maternă 

Total 

Limba și literatura română Istorie / Matematică Limba germană maternă 

http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=679
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Număr de candidaţi 0 0 0 0 0 

Adaptarea condițiilor de examen în cazul candidaților cu cerințe educaționale speciale 
Număr de candidați care au susținut 
proba la locul imobilizării (domiciliu) 

Număr de candidați care au susținut 
proba la locul imobilizării (spital) 

Număr de candidați care au 
susținut proba la locul imobilizării 

(penitenciar) 

Număr de candidați pentru care s-au 
aplicat proceduri speciale, cu aprobarea 

C.J. 

Număr de candidați pentru care s-au 
aplicat proceduri speciale, cu aprobarea 

C.N.B. 
0 0 0 0 0 

Activitatea de monitorizare a organizării şi desfăşurării examenului naţional de bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2021 în județul Sibiu, 
a fost realiză de către doamna monitor M.E., prof. Liliana Dana Lung în baza Ordinului de serviciu nr. 30731 / 25.07.2022 şi a Delegaţiei nr. 638 / 
LFI / 26.07.2022. 
REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2022, SESIUNEA IUNIE-IULIE 

− Statistica rezultatelor din județul Sibiu la probele scrise ale examenului național de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, înainte de 
contestații 

− La probele scrise ale examenului național de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, în județul Sibiu au fost înscriși 2313 candidați, față de 2343 
de candidați de la examenul de bacalaureat 2021, dintre care au participat efectiv un număr de 2211 candidați (95,59%), față de 2242 de 
candidați în anul 2021 (95,69%). Un număr de 477 de candidați (21, 57%)  au fost respinși, față de 555 (24,75%) de candidați în 2021, iar 1732 
de candidați au fost admiși (78,34%), obținând medii peste 6,00, față de 1687 de candidați au fost admiși (75,25%) în 2021. Doi candidați 
(0,09%) au fost eliminați din examen. Un număr de 2 candidați (0,12%), de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, au obținut media 10. 
Situația prezentată este înregistrată în tabelul de mai jos:  
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 Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi
 

2245 2168 (96,57%) 77 (3,43%) 1 (0,05%) 453 (20,89%) 317 (69,98%) 136 (30,02%) 1714 (79,06%) 318 (18,55%) 448 (26,14%) 534 (31,16%) 412 (24,04%) 
2  

(0,12%) 

Se
ra

l 

27 12 (44,44%) 15 (55,56%) 
0  

(0%) 10 (83,33%) 
8  

(80%) 
2 

 (20%) 
2 

 (16,67%) 
1  

(50%) 
1  

(50%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 

F.
R.

 

41 31 (75,61%) 10 (24,39%) 1 (3,23%) 14 (45,16%) 13 (92,86%) 
1 

 (7,14%) 16 (51,61%) 9 (56,25%) 5 (31,25%) 
2  

(12,5%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
TOTAL 2313 2211 (95,59%) 102 (4,41%) 2 (0,09%) 477 (21,57%) 338 (70,86%) 139 (29,14%) 1732 (78,34%) 328 (18,94%) 454 (26,21%) 536 (30,95%) 412 (23,79%) 2 (0,12%) 

− Statistica rezultatelor din județul Sibiu la probele scrise ale examenului național de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, după contestații 
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 Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi
 

2245 2168 (96,57%) 77 (3,43%) 1 (0,05%) 421 (19,42%) 306 (72,68%) 115 (27,32%) 1746 (80,54%) 347 (19,87%) 440 (25,2%) 534 (30,58%) 422 (24,17%) 3 (0,17%) 
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0 
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3 
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0 
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41 31 (75,61%) 10 (24,39%) 1 (3,23%) 14 (45,16%) 13 (92,86%) 1 (7,14%) 16 (51,61%) 9 (56,25%) 5 (31,25%) 
2  

(12,5%) 
0 

 (0%) 
0  

(0%) 

TOTAL 
2313 2211 (95,59%) 102 (4,41%) 2 (0,09%) 444 (20,08%) 326 (73,42%) 118 (26,58%) 1765 (79,83%) 358 (20,28%) 446 (25,27%) 536 (30,37%) 422 (23,91%) 3 (0,17%) 

− Aspecte ale promovabilității și a rezultatelor înregistrate pe probe scrise E_) și pe discipline de examen 
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 Dintre care cu note 
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5-5.99  6-6.99  7-7.99  8-8.99  9-9.99 10 Admis 
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Zi
 Obligatorie Ea) Limba română Scris 2245 2049 (92,71%) 500 (24,4%) 413 (20,16%) 398 (19,42%) 451 (22,01%) 272 (13,27%) 15 

(0,73%) 
138 (6,73%) 161 (7,29%) 35  

(1,56%) 

Se
ra

l Obligatorie Ea) Limba română Scris 27 11 
(73,33%) 

7 
(63,64%) 

2  
(18,18%) 

1  
(9,09%) 

1  
(9,09%) 

0  
(0%) 

0 
(0%) 

8 
(72,73%) 

4 
(26,67%) 

12 (44,44%) 

F.
R.

 Obligatorie Ea) Limba română Scris 41 26 
(78,79%) 

20 (76,92%) 4  
(15,38%) 

1  
(3,85%) 

1  
(3,85%) 

0  
(0%) 

0 
(0%) 

10 (38,46%) 7 
 (21,21%) 

8  
(19,51%) 

TOTAL proba Ea) 2313 2086 (92,38%) 527 (25,26%) 419 (20,09%) 400 (19,18%) 453 (21,72%) 272 (13,04%) 15 (0,72%) 156 (7,48%) 172 (7,62%) 55 
(2,38%) 

Zi Obligatorie Eb) Limba germană Scris 

281 278 (99,29%) 
25 

(8,99%) 30 (10,79%) 56 (20,14%) 86 (30,94%) 79 (28,42%) 2 (0,72%) 
5 

(1,8%) 
2 

(0,71%) 
1 

(0,36%) 
TOTAL proba Eb) 

281 278 (99,29%) 
25 

(8,99%) 30 (10,79%) 56 (20,14%) 86 (30,94%) 79 (28,42%) 2 (0,72%) 
5 

(1,8%) 
2 

(0,71%) 
1 

(0,36%) 
Zi Obligatorie Eb) Limba maghiară Scris 

1 
1  

(100%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
TOTAL proba Eb) 

1 
1  

(100%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

 (0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Zi
 Obligatorie Ec) Matematică Scris 

1591 1435 (93,12%) 192 (13,38%) 166 (11,57%) 214 (14,91%) 366 (25,51%) 431 (30,03%) 66 (4,6%) 
99  

(6,9%) 106 (6,88%) 50 (3,14%) 

Se
ra l Obligatorie Ec) Matematică Scris 27 8  

(61,54%) 
5  

(62,5%) 
1 

 (12,5%) 
0  

(0%) 
2  

(25%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
4  

(50%) 5 (38,46%) 14 (51,85%) 
TOTAL proba Ec) 

1618 1443 (92,86%) 197 (13,65%) 167 (11,57%) 214 (14,83%) 368 (25,5%) 431 (29,87%) 66 (4,57%) 103 (7,14%) 111 (7,14%) 
64  

(3,96%) 

Zi
 Obligatorie Ec) Istorie Scris 

654 576 (88,89%) 135 (23,44%) 117 (20,31%) 
91  

(15,8%) 97 (16,84%) 97 (16,84%) 39 (6,77%) 
23  

(3,99%) 71 (10,96%) 
6 

 (0,92%) 

F.
R.

 Obligatorie Ec) Istorie Scris 

37 22 (70,97%) 8 (36,36%) 8 (36,36%) 
4  

(18,18%) 1 (4,55%) 1 (4,55%) 
0  

(0%) 
8  

(36,36%) 9 (29,03%) 
6  

(16,22%) 
TOTAL proba Ec) 

691 598 (88,07%) 143 (23,91%) 125 (20,9%) 95 (15,89%) 98 (16,39%) 98 (16,39%) 39 (6,52%) 
31  

(5,18%) 80 (11,78%) 
12 

(1,74%) 
Zi Alegere Ed) Biologie Scris 

751 651 (89,42%) 98 (15,05%) 97 (14,9%) 99 (15,21%) 110 (16,9%) 199 (30,57%) 48 (7,37%) 32 (4,92%) 77 (10,58%) 
23  

(3,06%) 

Se
ra

l Alegere Ed) Biologie Scris 

10 5 (83,33%) 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 1 (16,67%) 
4  

(40%) 

F.
R.

 Alegere Ed) Biologie Scris 

4 3 (100%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33,33%) 0 (0%) 
1  

(25%) 
TOTAL proba Ed) 

765 659 (89,42%) 100 (15,17%) 102 (15,48%) 100 (15,17%) 110 (16,69%) 199 (30,2%) 48 (7,28%) 
34  

(5,16%) 78 (10,58%) 
28 

(3,66%) 
Zi Alegere Ed) Chimie Scris 

36 28 (84,85%) 
1 

(3,57%) 
2  

(7,14%) 
4 

(14,29%) 
7 

(25%) 12 (42,86%) 2 (7,14%) 
1  

(3,57%) 5 (15,15%) 
3  

(8,33%) 

Se
ra

l Alegere Ed) Chimie Scris 

11 
1 

(33,33%) 
0 

(0%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 
0  

(0%) 
0 

(0%) 
0  

(0%) 
1  

(100%) 2 (66,67%) 
8 

(72,73%) 
TOTAL proba Ed) 47 29 

61,70% 
1 

(3,57%) 
3 

(6,36%) 
4 

(8,51%) 
7 

(14,89%) 
12 

(25,53%) 
2 

(4,25%) 
2 

(4,25%) 
7 

(38,3%) 
11 

(23,40%) 
Zi Alegere Ed) Economie Scris 

10 
7 

(77,78%) 
1 

(14,29%) 
2  

(28,57%) 
4  

(57,14%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0  

(0%) 
0 

(0%) 2 (22,22%) 
1  

(10%) 
TOTAL proba Ed) 

10 
7  

(77,78%) 
1 

 (14,29%) 
2  

(28,57%) 
4  

(57,14%) 
0 

 (0%) 
0  

(0%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 2 (22,22%) 
1 

(10%) 
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Notă: un eliminat la Ec), disciplina Istorie; un eliminat la Ec), disciplina Matematică 

Zi
 Alegere Ed) Filosofie Scris 4 4 

(100%) 
0  

(0%) 
2  

(50%) 
0  

(0%) 
2  

(50%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 

TOTAL proba Ed) 4 4 
(100%) 

0  
(0%) 

2  
(50%) 

0  
(0%) 

2  
(50%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

Zi Alegere Ed) Fizică Scris 

110 105 (98,13%) 
8  

(7,62%) 
7  

(6,67%) 16 (15,24%) 22 (20,95%) 43 (40,95%) 9 (8,57%) 
1  

(0,95%) 
2  

(1,87%) 
3  

(2,73%) 
TOTAL proba Ed) 

110 105 (98,13%) 
8  

(7,62%) 
7  

(6,67%) 16 (15,24%) 22 (20,95%) 43 (40,95%) 9 (8,57%) 
1  

(0,95%) 
2  

(1,87%) 
3  

(2,73%) 

Se
ra

l Alegere Ed) Fizică Scris 5 1  
(33,33%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

1  
(100%) 

0 
 (0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

2 (66,67%) 2  
(40%) 

TOTAL proba Ed) 5 1  
(33,33%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

1  
(100%) 

0 
 (0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

2 (66,67%) 2  
(40%) 

Zi
 Alegere Ed) Geografie Scris 705 651 (95,59%) 51  

(7,83%) 
75 (11,52%) 147 (22,58%) 192 (29,49%) 168 (25,81%) 18 (2,76%) 24  

(3,69%) 
30 (4,41%) 24  

(3,4%) 

Se
ra

l Alegere Ed) Geografie Scris 1 0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

0 
 (0%) 

0 
 (0%) 

0 
 (0%) 

1  
(100%) 

0 ( 
0%) 

F.
R.

 Alegere Ed) Geografie Scris 36 26 (89,66%) 6  
(23,08%) 

2 
 (7,69%) 

5  
(19,23%) 

5 (19,23%) 8 (30,77%) 0  
(0%) 

3 
 (11,54%) 

3 (10,34%) 7 
 (19,44%) 

TOTAL proba Ed) 
742 677 (95,22%) 

57 
(8,42%) 77 (11,37%) 152 (22,45%) 197 (29,1%) 176 (26%) 18 (2,66%) 

27  
(3,99%) 34 (4,78%) 

31 
(4,18%) 

Zi Alegere Ed) Informatică Scris 

147 146 (100%) 
3 

(2,05%) 
10 

 (6,85%) 17 (11,64%) 32 (21,92%) 64 (43,84%) 20 (13,7%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(0,68%) 
TOTAL proba Ed) 

147 146 (100%) 
3 

(2,05%) 
10 

 (6,85%) 17 (11,64%) 32 (21,92%) 64 (43,84%) 20 (13,7%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(0,68%) 

Zi
 Alegere Ed) Logică și 

argumentare 
Scris 

421 407 (97,14%) 
15  

(3,69%) 
22  

(5,41%) 64 (15,72%) 110 (27,03%) 179 (43,98%) 17 (4,18%) 
2  

(0,49%) 12 (2,86%) 
2  

(0,48%) 
TOTAL proba Ed) 

421 407 (97,14%) 
15  

(3,69%) 
22  

(5,41%) 64 (15,72%) 110 (27,03%) 179 (43,98%) 17 (4,18%) 
2  

(0,49%) 12 (2,86%) 
2  

(0,48%) 

Zi
 Alegere Ed) Psihologie Scris 

38 
38  

(100%) 
8  

(21,05%) 
7  

(18,42%) 11 (28,95%) 8 (21,05%) 4 (10,53%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
TOTAL proba Ed) 

38 
38  

(100%) 
8  

(21,05%) 
7  

(18,42%) 11 (28,95%) 8 (21,05%) 4 (10,53%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 

Zi
 Alegere Ed) Sociologie Scris 

23 
21  

(91,3%) 
5  

(23,81%) 
3  

(14,29%) 
6  

(28,57%) 4 (19,05%) 
2  

(9,52%) 1 (4,76%) 
1  

(4,76%) 
2  

(8,7%) 
0  

(0%) 

F.
R.

 Alegere Ed) Sociologie Scris 

1 
1  

(100%) 
0  

(0%) 

1 
  

(100%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
1  

(100%) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
TOTAL proba Ed) 

24 22 (91,67%) 
5  

(22,73%) 
4  

(18,18%) 
6  

(27,27%) 4 (18,18%) 
2  

(9,09%) 1 (4,55%) 
2  

(9,09%) 
2  

(8,33%) 
0  

(0%) 
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PROCENT DE PROMOVABILITATE PE PROBE ȘI PE DISCIPLINE DE EXAMEN 
 

PROBA DE EXAMEN / 
DISCIPLINA CANDIDAȚI  PROCENT DE 

PROMOVABILITATE 
Ea) LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ 2210 / 2198, ÎN 2021 92,38%, 95,57% ÎN 2021 

Eb) LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 280 / 236 99,29%, 98,33% ÎN 2021 
Eb) LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ 1 / 1 100%, 100% ÎN 2021 
Ec) ISTORIE 579 / 530, % ÎN 2021  84,80% 
Ec) MATEMATICĂ 1554 / 1463, ÎN 2021 77,33%, 85,80%% ÎN 2021 
Ed) BIOLOGIE 737 / 679 ÎN 2021 89,42%, 84,85%% ÎN 2021 
Ed) CHIMIE 56 / 45 ÎN 2021 61,70% 80,35%% ÎN 2021 
Ed) FIZICĂ 111 / 129 ÎN 2021 65,73%, 80,62%% ÎN 2021 
Ed) GEOGRAFIE 731 / 675 ÎN 2021 95,22%, 96,93%% ÎN 2021 
Ed) INFORMATICĂ 146 / 165 ÎN 2021 100%, 99,39%% ÎN 2021 
Ed) ECONOMIE 9 / 11 ÎN 2021 77,78%, 100%% ÎN 2021 
Ed) LOGICĂ ȘI ARGUMENTARE 419 / 396 ÎN 2021 97,14%, 95,41%% ÎN 2021 
Ed) PSIHOLOGIE 38 / 29, ÎN 2021 100%, 96,43%% ÎN 2021 
Ed) FILOSOFIE 4 / 6, % ÎN 2021 100%, 83,33%% ÎN 2021 
Ed) SOCIOLOGIE 24 / 41, % ÎN 2021 91,67%, 97,56%% ÎN 2021 
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RATA DE REUȘITĂ  
la examenul de bacalaureat 2021, sesiunea iunie-iulie, JUDEȚUL SIBIU 

(76,90%, față de 73,80% în 2020) 
PROMOȚIA 2020-2021: 82,60%  

(PROMOȚIA 2019-2020: PROCENTUL DE PROMOVABILITATE 92,03%; PROMOȚIA 2018-2019: 
PROCENTUL DE PROMOVABILITATE 82,69% ) 
 

RATA DE REUȘITĂ  
la examenul de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, JUDEȚUL SIBIU 

79,83%  
(CREȘTERE DE 2,93% FAȚĂ DE ANUL 2021) 
RATA DE REUȘITĂ / ȚARĂ: 75,2% 

PROMOȚIA 2021-2022: 80,54%  
 

RATA DE REUȘITĂ PENTRU PROMOȚIA CURENTĂ / ȚARĂ: 80% (75,7% în 2021), RATA DE REUȘITĂ 
PENTRU PENTRU PROMOȚIILE ANTERIOARE / ȚARĂ: 32,1% (30,2% în 2021) 
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− Rezultatele obținute de absolvenții învățământului liceal din județul Sibiu la examenul național de bacalaureat 2022 sunt în curs de analizare 

la nivelul fiecărei unități de învățământ, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare și a ratei de 
reușită în sesiunea august-septembrie 2022. 

− Cu toate că rezultatele obținute la nivelul județului nostru sunt acceptabile, considerăm că e nevoie, pentru perioada care ne desparte de a 
doua sesiune de bacalaureat, de măsuri remediale, cu țintă spre următoarele aspecte de interes, precum: 

− Tutorate curriculare  remediale / discipline de examen 
− Optimizarea prezenței 
− Optimizarea comunicării școală-candidați  
− Optimizarea monitorizării activităților remediale, de către conducerile unității școlare. 
− În acest sens, la nivelul I.Ș.J. Sibiu, s-a întocmit un Plan remedial, în vederea optimizării ratei de reușită a candidaților noștri, la a doua 

sesiune e examenului – 2022, respectiv Propuneri de măsuri de intervenție în vederea îmbunătățirii performanțelor la examenul de 
bacalaureat național 2022, sesiunea august-septembrie, după cum urmează: 

 

NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
EDUCAŢIONALE 

MĂSURI / ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVELOR EDUCAȚIONALE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI DE 

EVALUARE MONITORIZĂRI I.Ș.J.SIBIU 

1. 

ANALIZA RATEI DE SUCCS 
A CANDIDAȚILOR LA 
PRIMA SESIUNE DE 

BACALAUREAT, ANALIZĂ 
COMPARATIVĂ A 

REZULTATELOR LA 
EXAMEN, 2021 / 2022 

 

Analiza rezultatelor la prima sesiune de examen prin 
identificarea deficienţelor / greșelilor tipice (analiză 
SWOT), elaborarea unui plan de măsuri remediale 
 
 
Urmărirea ratei de succes la examen prin realizarea 
unor analize comparative, de exemplu: 
− note testare iniţială;  
− medie anuală – nota obţinută la prima sesiune a 

examenului naţional de bacalaureat 2022 
− reevaluarea unor lucrări cu diferențe de scoruri 

evaluare inițială / reevaluare a rezultatelor 

DIRECTOR 
PROFESORI / 

DISCIPLINE DE 
EXAMEN 

Iulie 2022 

Int
er

pr
eta

re
a 

re
zu

lta
tel

or
 

din
 

se
siu

ne
a 

iun
i-iu

lie
, 

pla
nu

l 
de

 
mă

su
ri 

re
me

dia
le 

 An
ali

ze
 co

mp
ar

at
ive

 

MONITORIZĂRI CONFORM 
GRAFICULUI PROPRIU AL 
INSPECTORILOR ȘCOLARI CARE 
GESTIONEAZĂ DISCIPLINE DE EXAMEN 
DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2022 
(Monitorizarea derulării, la nivelul disciplinelor 
de examen, a activităților de învățare 
diferențiată:  
a) activități de pregătire specială a elevilor cu 

ritm lent de învăţare, pentru examene / 
evaluări şi concursuri şcolare 
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NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
EDUCAŢIONALE 

MĂSURI / ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVELOR EDUCAȚIONALE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI DE 

EVALUARE MONITORIZĂRI I.Ș.J.SIBIU 

2. 

ASIGURAREA 
TUTORATELOR PENTRU 
OPTMIZAREA RATEI DE 

SUCCES LA A DOUA 
SESIUNE A EXAMENULUI 
DE BACALAUREAT 2022 / 

PREGĂTIREA EFICIENTĂ A 
CANDIDAȚILOR 

RESTANȚIERI LA 
DISCIPLINELE DE EXAMEN 

Stabilirea schemei orare pentru activitățile de tutorat 
(orele de pregătire suplimentară) / probe / discipline 
de examen pentru candidații sesiunii august-
septembrie, inclusiv din seriile anterioare / program 
ROSE 
Parcurgerea integrală a planificării activităților de 
învățare din cadrul orelor de tutorat 
 

PROFESORI / 
DISCIPLINE DE 

EXAMEN 

Fr
ec

ve
nț

a p
ro

pu
să

: 
să

ptă
mâ

na
l, 

în 
lun

a 
iul

ie 
20

22
 

Sc
he

ma
 o

ra
ră

 p
en

tru
 a

cti
vit

ăț
ile

 
de

 tu
tor

at
  

/ d
e p

re
gă

tire
 su

pli
me

nta
ră

 
Te

ma
tic

a o
re

lor
 de

 pr
eg

ăt
ire

 
su

pli
me

nt
ar

ă 

Monitorizarea orelor de tutorat, conform 
Procedurii I.Ș.J. Sibiu de monitorizare a 
programelor remediale 
Monitorizarea rezultatelor unitățlor școlare 
participante la programul ROSE 

3. 

ACTIVITĂȚI DE FORMARE 
CU ȚINȚĂ SPRE 
OPTIMIZAREA 

COMPETENȚELOR DE 
EVALUARE / A 

REZULTATELOR LA 
EXAMENUL NAȚIONAL DE 

BACALAUREAT 2022                                                          

Activități realizate cu profesorii care nu au parcurs 
stagiul de formare CPEECN, înscriși ca evaluatori la 
examenul de bacalaureat 2022  
 

Inspectori școlari care 
gestionează discipline 

de examen de 
bacalaureat 

Profesori metodiști 
Responsabilii cercului 

pedagogic zonal 

Iulie 2022 

Materiale-suport, 
precizări I.Ș.J. 
Sibiu 
pentru activitățile 
propuse 

Participarea inspectorilor școlari la activități / 
participarea inspectorilor școlari în calitate de 
formatori 

REZULTATELE EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2022, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 
Statistica rezultatelor din județul Sibiu la probele scrise ale examenului național de bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, 

înainte de contestații 
 

ÎNSCRIȘI CU TOATE REZULTATELE PROMOVABILITATE PREZENȚI NEPREZENTAȚI ELIMINAȚI RESPINȘI 

604 604 32,37% 485 119 0 328 
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CONTESTAȚII
Anatomie și fiziologie umană, 
genetică și ecologie umană
Biologie vegetală și animală

Chimie anorganică TEH Nivel I/II

Fizică TEH

Fizică TEO

Geografie

Istorie

Limba germană

Limba română (REAL)

Limba română (UMAN)

Logică, argumentare și 
comunicare
Matematică MATE-INFO

Matematică ST-NAT

Matematică TEHN

Psihologie

Sociologie

Total general
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Statistica rezultatelor din județul Sibiu la probele scrise ale examenului național de bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, 

după contestații 
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Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi
 573 463 (80,8%) 110 (19,2%) 0 (0%) 280 (60,48%) 180 (64,29%) 100 (35,71%) 183 (39,52%) 161 (87,98%) 18 (9,84%) 4 (2,19%) 0 (0%) 0 (0%) 

Se
ra l 12 7 (58,33%) 5 (41,67%) 0 (0%) 5 (71,43%) 3 (60%) 2 (40%) 2 (28,57%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

FR
 

19 15 (78,95%) 4 (21,05%) 0 (0%) 12 (80%) 4 (33,33%) 8 (66,67%) 3 (20%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 604 485 (80,3%) 119 (19,7%) 0 (0%) 297 (61,24%) 187 (62,96%) 110 (37,04%) 188 (38,76%) 166 (88,3%) 18 (9,57%) 4 (2,13%) 0 (0%) 0 (0%) 

Aspecte ale promovabilității și a rezultatelor înregistrate pe probe scrise E_) și pe discipline de examen 
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5 - 5.99  6 - 6.99  7 - 7.99  8 - 8.99  9 - 9.99 - 10 Admis 

Zi OB. E)a) Limba română 573 429 (82,66%) 290 (67,6%) 101 (23,54%) 26 (6,06%) 11 (2,56%) 1 (0,23%) 0 (0%) 219 (51,05%) 90 (17,34%) 
Seral OB. E)a) Limba română 12 7 (87,5%) 6 (85,71%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14,29%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (100%) 1 (12,5%) 
FR OB. E)a) Limba română 19 13 (86,67%) 10 (76,92%) 3 (23,08%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (61,54%) 2 (13,33%) 

TOTAL proba E)a) 604 449 (82,84%) 306 (68,15%) 104 (23,16%) 26 (5,79%) 12 (2,67%) 1 (0,22%) 0 (0%) 234 (52,12%) 93 (17,16%) 
Zi OB. E)b) Limba germană 27 26 (96,3%) 17 (65,38%) 5 (19,23%) 4 (15,38%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 20 (76,92%) 1 (3,7%) 

TOTAL proba E)b) 27 26 (96,3%) 17 (65,38%) 5 (19,23%) 4 (15,38%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 20 (76,92%) 1 (3,7%) 
Zi OB. E)b) Limba maghiară 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)b) 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 
Zi OB. E)c) Istorie 152 120 (86,33%) 88 (73,33%) 17 (14,17%) 8 (6,67%) 7 (5,83%) 0 (0%) 0 (0%) 64 (53,33%) 19 (13,67%) 
FR OB. E)c) Istorie 18 14 (100%) 11 (78,57%) 3 (21,43%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (35,71%) 0 (0%) 
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TOTAL proba E)c) 170 134 (87,58%) 99 (73,88%) 20 (14,93%) 8 (5,97%) 7 (5,22%) 0 (0%) 0 (0%) 69 (51,49%) 19 (12,42%) 
Zi OB. E)c) Matematică 421 252 (68,66%) 144 (57,14%) 72 (28,57%) 30 (11,9%) 6 (2,38%) 0 (0%) 0 (0%) 172 (68,25%) 115 (31,34%) 

Seral OB. E)c) Matematică 12 6 (66,67%) 3 (50%) 2 (33,33%) 0 (0%) 1 (16,67%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (50%) 3 (33,33%) 
FR OB. E)c) Matematică 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 

TOTAL proba E)c) 433 258 (68,62%) 147 (56,98%) 74 (28,68%) 30 (11,63%) 7 (2,71%) 0 (0%) 0 (0%) 175 (67,83%) 118 (31,38%) 
Zi ALEG. E)d) Biologie 285 146 (58,17%) 56 (38,36%) 54 (36,99%) 18 (12,33%) 16 (10,96%) 2 (1,37%) 0 (0%) 68 (46,58%) 105 (41,83%) 

Seral ALEG. E)d) Biologie 7 3 (75%) 1 (33,33%) 1 (33,33%) 1 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (66,67%) 1 (25%) 
FR ALEG. E)d) Biologie 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 
Zi ALEG. E)d) Chimie 7 4 (57,14%) 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 3 (42,86%) 

Seral ALEG. E)d) Chimie 4 2 (66,67%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (33,33%) 
Zi ALEG. E)d) Economie 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 

TOTAL proba E)d)  1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Zi ALEG. E)d) Geografie 190 148 (89,16%) 37 (25%) 49 (33,11%) 40 (27,03%) 17 (11,49%) 5 (3,38%) 0 (0%) 91 (61,49%) 18 (10,84%) 
FR ALEG. E)d) Geografie 16 10 (83,33%) 6 (60%) 2 (20%) 2 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (70%) 2 (16,67%) 

TOTAL proba E)d) 206 158 (88,76%) 43 (27,22%) 51 (32,28%) 42 (26,58%) 17 (10,76%) 5 (3,16%) 0 (0%) 98 (62,03%) 20 (11,24%) 
Zi ALEG. E)d) Fizică 16 6 (54,55%) 3 (50%) 1 (16,67%) 2 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (33,33%) 5 (45,45%) 

Seral ALEG. E)d) Fizică 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
TOTAL proba E)d) 17 6 (54,55%) 3 (50%) 1 (16,67%) 2 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (33,33%) 5 (45,45%) 

Zi ALEG. E)d) Informatică 5 3 (75%) 2 (66,67%) 0 (0%) 1 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33,33%) 1 (25%) 
TOTAL proba E)d) 5 3 (75%) 2 (66,67%) 0 (0%) 1 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33,33%) 1 (25%) 

Zi ALEG. E)d) Logică și argumentare 40 36 (94,74%) 6 (16,67%) 5 (13,89%) 9 (25%) 13 (36,11%) 3 (8,33%) 0 (0%) 14 (38,89%) 2 (5,26%) 
TOTAL proba E)d) 40 36 (94,74%) 6 (16,67%) 5 (13,89%) 9 (25%) 13 (36,11%) 3 (8,33%) 0 (0%) 14 (38,89%) 2 (5,26%) 

Zi ALEG. E)d) Psihologie 24 15 (62,5%) 3 (20%) 5 (33,33%) 5 (33,33%) 2 (13,33%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (73,33%) 9 (37,5%) 
FR ALEG. E)d) Psihologie 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)d) 25 16 (64%) 4 (25%) 5 (31,25%) 5 (31,25%) 2 (12,5%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (75%) 9 (36%) 
Zi ALEG. E)d) Sociologie 5 4 (80%) 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 1 (20%) 
FR ALEG. E)d) Sociologie 1 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 

TOTAL proba E)d) 6 5 (83,33%) 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (60%) 1 (16,67%) 
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Procent de promovabilitate pe discipline de examen 
PROBA DE EXAMEN / DISCIPLINA CANDIDATI  PROCENT DE PROMOVABILITATE 

Ea) LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 604 82,84% / 82,81% ÎN 2021 
Eb) LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 27 96,3% / 100% ÎN 2021 
Eb) LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ 1 100% / 100% ÎN 2021 
Ec) ISTORIE 170 87,58% / 89,35% ÎN 2021 
Ec) MATEMATICĂ 434 74,30% / 63,68% ÎN 2021 
Ed) BIOLOGIE 300 77,72% / 61,56% ÎN 2021 
Ed) CHIMIE 12 61,90% / 90% ÎN 2021 
Ed) FIZICĂ 17 54,55% / 47,62% ÎN 2021 
Ed) GEOGRAFIE 206 88,76% / 83,65% ÎN 2021 
Ed) INFORMATICĂ 5 75% / 0% ÎN 2021 
Ed) ECONOMIE 1 0% / 100% ÎN 2021 
Ed) LOGICĂ ȘI ARGUMENTARE 40 94,74% / 90% ÎN 2021 
Ed) PSIHOLOGIE 25 81,25% / 73,33% ÎN 2021 
Ed) SOCIOLOGIE 6 90% / 100% ÎN 2021 

 
 
 
 
 
 
 

PROCENTUL DE PROMOVABILITATE / JUDEȚUL SIBIU: 38,76%; 32,92% ÎN 2021 
PROCENTUL DE PROMOVABILITATE NAȚIONAL ÎNAINTE DE CONTESTAȚII: 32,37%; 30,30% ÎN 2021 
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Rezultatele unităților de nivel liceal la examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie, 2022 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
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COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR" SIBIU 1 100.00 1 0 0 0 1 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ANDREI ŞAGUNA" SIBIU 11 100.00 11 0 0 0 11 
COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUEL VON BRUKENTHAL" SIBIU 1 100.00 1 0 0 0 1 
LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU" SIBIU 21 71.43 21 0 0 6 15 
LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA" SIBIU 12 70.00 10 2 0 3 7 
COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA" SIBIU 4 66.67 3 1 0 1 2 
LICEUL DE ARTĂ SIBIU 6 66.67 6 0 0 2 4 
LICEUL TEHNOLOGIC „JOHANNES LEBEL" TĂLMACIU 14 55.56 9 5 0 4 5 
LICEUL „TIMOTEI CIPARIU" DUMBRĂVENI 13 55.56 9 4 0 4 5 
COLEGIUL ECONOMIC „GEORGE BARIȚIU" SIBIU 13 50.00 12 1 0 6 6 
COLEGIUL AGRICOL „DANIIL POPOVICI BARCIANU" SIBIU 47 47.73 44 3 0 23 21 
LICEUL TEORETIC „GUSTAV GUNDISCH" CISNĂDIE 13 41.67 12 1 0 7 5 
COLEGIUL TEHNIC „CIBINIUM" SIBIU 55 41.30 46 9 0 27 19 
LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN LUPAŞ" SĂLIŞTE 12 40.00 10 2 0 6 4 
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII ȘI ARHITECTURĂ „CAROL I" SIBIU 24 38.89 18 6 0 11 7 
LICEUL TEHNOLOGIC „AUTOMECANICA” MEDIAȘ 12 37.50 8 4 0 5 3 
COLEGIUL TEHNIC „AUGUST TREBONIU LAURIAN" AGNITA 23 35.29 17 6 0 11 6 
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LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER" MEDIAŞ 21 35.29 17 4 0 11 6 
LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU" MIERCUREA SIBIULUI 5 33.33 3 2 0 2 1 
LICEUL TEORETIC „STEPHAN LUDWIG ROTH" MEDIAŞ 23 31.58 19 4 0 13 6 
LICEUL TEHNOLOGIC „INDEPENDENŢA" SIBIU 38 29.63 27 11 0 19 8 
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU 58 28.85 52 6 0 37 15 
COLEGIUL TEHNIC „MEDIENSIS" MEDIAŞ 10 28.57 7 3 0 5 2 
LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR" AVRIG 14 28.57 14 0 0 10 4 
COLEGIUL „ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GAZ" MEDIAŞ 24 25.00 20 4 0 15 5 
LICEUL TEHNOLOGIC CISNĂDIE 10 25.00 8 2 0 6 2 
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „TEREZIANUM" SIBIU 25 25.00 16 9 0 12 4 
LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU" SIBIU 69 22.45 49 20 0 38 11 
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TECLU" COPȘA MICĂ 10 20.00 5 5 0 4 1 
LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ" SIBIU 14 11.11 9 5 0 8 1 
LICEUL TEHNOLOGIC MÂRŞA 1 0.00 1 0 0 1 0 
 TOTAL 604 38.76% 485 119 0 297 188 

− Ca urmare a scorurilor obținute, toate unitățile de învățământ de nivel liceal din județ, vor transmite în cel mai scurt timp – conform 
solicitărilor punctuale ale Comisiei județene de bacalaureat – informații punctuale referitor la scorurile obținute, în vederea elaborării, la 
nivelul I.Ș.J. Sibiu, a unui Plan remedial, pentru optimizarea ratei de reușită a absolvenților noștri, la sesiunile 2023 ale examenului național 
de bacalaureat. Ca urmare a desfășurării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, I.Ș.J. 
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Sibiu a întocmit Propuneri de măsuri de intervenție în vederea îmbunătățirii ratei de reușită, la nivel județean – examen național de 
bacalaureat 2023, după cum urmează: 

NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
EDUCAŢIONALE MĂSURI / ACŢIUNI PENTRU REALIZARE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI DE 

EVALUARE 
MONITORIZĂRI I.Ș.J.SIBIU 

1. 

ANALIZA 
COMPARATIVĂ A 

REZULTATELOR LA 
EVALUAREA INTERNĂ 

ȘI EXTERNĂ, ÎN 
VEDEREA OPTIMIZĂRII 
RATEI JUDEȚENE DE 
REUȘITĂ LA EXAMEN  

 

Analiza rezultatelor examenului de bacalaureat 2022, 
prin identificarea greșelilor tipice / probe scrise  / 
discipline de examen (analiză SWOT), elaborarea unui 
set de măsuri remediale, conform documentului 
Google forms: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lGIi_rtAK
hgsYEFsJKAU3hqEVV98DuJRu8i_wHQBXiQ/edit#g
id=1069167874 
 
 
Urmărirea progresului şcolar al elevilor, realizarea unor 
analize comparative: 
− evaluare internă;  
− evaluare externă, la examenul naţional de 

bacalaureat 2022 

DIRECTOR 
PROFESORI / 
DISCIPLINE 
DE EXAMEN 

Septembrie-
octombrie  2022 

Interpretarea rezultatelor 
la examenul de 
bacalaureat 2022, planul 
de măsuri remediale 
 
 
Analize comparative 

GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI 
CONTROL AL I.Ș.J. SIBIU, PE SEMESTRUL I / AL 
II-LEA AL ANULUI ȘCOLAR 2022-2023 
GRAFICUL PROPRIU AL INSPECTORILOR 
ȘCOLARI CARE GESTIONEAZĂ DISCIPLINE DE 
EXAMEN DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2023 
I.S. – Monitorizarea derulării, la nivelul disciplinelor 
de învățământ din Planurile – cadru / niveluri de 
școlaritate, a activităților de învățare diferențiată:  
− învățare remedială, consolidarea cunoştinţelor 

sau pentru stimularea elevilor capabili de 
performanţe superioare, activități de pregătire 
specială a elevilor cu ritm lent de învăţare, 
pentru examene / evaluări şi concursuri 
şcolare 

2. 
PARCURGEREA 
INTEGRALĂ A 

CURRICULUMULUI DE 
SPECIALITATE 

Dezvoltarea competențelor din programele de examen 
/ discipline, în acord cu programele școlare pe nivel de 
clasă 
 Diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei 
de examen către elevi și părinți, a programelor de 
examen pentru pentru fiecare disciplină  
Parcurgerea integrală a programei şcolare la nivelul 
specialității / a programei pentru examenul de 
bacalaureat naţional 2023 

PROFESORI / 
DISCIPLINE 
DE EXAMEN 

An școlar 2022-
2023 

 
Caietele elevilor 
Condica de prezenţă a 
cadrelor didactice 
(Inter)asistente la ore 

GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI 
CONTROL AL I.Ș.J. SIBIU, PE SEMESTRUL I / AL 
II-LEA AL ANULUI ȘCOLAR 2022-2023 
GRAFICUL PROPRIU AL INSPECTORILOR 
ȘCOLARI CARE GESTIONEAZĂ DISCIPLINE DE 
EXAMEN DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2023 

3. 

PREDAREA 
DIFERENŢIATĂ ŞI 

INDIVIDUALIZAREA 
ACTULUI DIDACTIC DE 
PREDARE - ÎNVĂȚARE- 

EVALUARE, ÎN 

Elaborarea fişelor de lucru prin particularizare, în 
funcție de competențele grupului-țintă, conform ritmului 
individual de concentrare / deficiențelor constatate, ca 
urmare a testărilor de parcurs aplicate 
Organizarea activităţii de învăţare prin ierarhizarea / 
diferenţierea sarcinilor de învățare, în funcţie de 

PROFESORI / 
DISCIPLINE 
DE EXAMEN 

An școlar 2022-
2023 

Adaptarea programei de 
specialitate la nevoile de 
grup educat prin 
fişe de lucru / teme 
diferenţiate 
 
 

GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI 
CONTROL AL I.Ș.J. SIBIU, PE SEMESTRUL I / AL 
II-LEA AL ANULUI ȘCOLAR 2022-2023 
GRAFICUL PROPRIU AL INSPECTORILOR 
ȘCOLARI CARE GESTIONEAZĂ DISCIPLINE DE 
EXAMEN DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2023 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lGIi_rtAKhgsYEFsJKAU3hqEVV98DuJRu8i_wHQBXiQ/edit#gid=1069167874
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lGIi_rtAKhgsYEFsJKAU3hqEVV98DuJRu8i_wHQBXiQ/edit#gid=1069167874
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lGIi_rtAKhgsYEFsJKAU3hqEVV98DuJRu8i_wHQBXiQ/edit#gid=1069167874
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NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
EDUCAŢIONALE MĂSURI / ACŢIUNI PENTRU REALIZARE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI DE 

EVALUARE 
MONITORIZĂRI I.Ș.J.SIBIU 

VEDEREA ASIGURĂRII 
PROGRESULUI ŞCOLAR 

AL TUTUROR 
ELEVILOR, LA NIVELUL 

DISCIPLINELOR DE 
EXAMEN 

nevoile educaționale ale elevilor, corelată cu 
rezultatele examenului național de bacalaureat și cu 
recomnadările M.E.  
Utilizarea evaluării cu scop de ameliorare a progresului 
școlar 

4. 

ASIGURAREA 
TUTORATELOR 

PENTRU OPTMIZAREA 
RATEI DE REUȘITĂ LA 
BACALAUREAT 2023 / 

PREGĂTIREA 
EFICIENTĂ A ELEVILOR, 

PE TOT PARCURSUL 
ANULUI ŞCOLAR LA 

DISCIPLINELE DE 
EXAMEN 

Stabilirea schemei orare pentru 
activitățile de tutorat (orele de pregătire suplimentară) / 
clase, de la disciplinele de examen, în colaborare cu 
familiile elevilor   
Parcurgerea integrală a planificării activităților de 
învățare din cadrul orelor de tutorat 
 

PROFESORI / 
DISCIPLINE 
DE EXAMEN 

Frecvența 
propusă: 

săptămânal /  
an școlar 2022-

2023 
 
  

Schema orară a orelor de 
tutorat 
Tematica orelor de 
pregătire suplimentară 
Procese- verbale de la 
întâlnirile cu părinții  

Monitorizarea orelor de tutorat, conform Procedurii 
I.Ș.J. Sibiu de monitorizare a programelor 
remediale 

5. 

MONITORIZAREA 
FRECVENȚEI ELEVILOR 

LA ACTIVITĂȚILE 
DIDACTICE 

ORGANIZATE ÎN ANUL 
ȘCOLAR 2022-2023 ŞI 

MOTIVAREA ELEVILOR 
PENTRU IMPLICAREA 

ÎN PROCESUL DE 
ÎNVĂŢARE ȘI 

PROIECTAREA DE 
ACTIVITĂȚI PENTRU 

COMBATEREA 
ABSENTEISMULUI  

Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor, în funcție 
de organizarea procesului instrucțional, 2022-2023 
Motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul 
învăţării, prin desfăşurarea unor activităţi didactice 
complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – 
folosirea metodelor activ-participative, a resurselor 
multimedia, asigurarea unui cadru propice învăţării, 
sistem echitabil de recompense. 

PROFESORI / 
DISCIPLINE 
DE EXAMEN 

An școlar 2022-
2023 

Procese-verbale de 
asistență la tutoratele de 
examen / orele de 
pregătire suplimentară 
Fişe de monitorizare a 
frecvenţei elevilor la orele 
de curs /  de pregătire 
suplimentară 

GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI 
CONTROL AL I.Ș.J. SIBIU, PE SEMESTRUL I / AL 
II-LEA AL ANULUI ȘCOLAR 2022-2023 
GRAFICUL PROPRIU AL INSPECTORILOR 
ȘCOLARI CARE GESTIONEAZĂ DISCIPLINE DE 
EXAMEN DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2023 
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NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
EDUCAŢIONALE MĂSURI / ACŢIUNI PENTRU REALIZARE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI DE 

EVALUARE 
MONITORIZĂRI I.Ș.J.SIBIU 

6. 
ASIGURAREA UNEI 

BUNE COLABORĂRI CU 
FAMILIA 

Implicarea familiei în procesul de învăţare, prin 
informare periodică a părinților, cu privire la rata de 
progres / regres a elevilor, propunerea de teme / 
sarcini de lucru diferențiate, participarea activă a 
elevilor la activitățile didactice în funcție de organizarea 
procesului instrucțional, 2022-2023. 

PROFESORI / 
DISCIPLINE 
DE EXAMEN 

An școlar 2022-
2023 

Procese- verbale de la 
şedinţele cu părinţii 
Note informative către 
părinţi, cu privire la 
rezultatele, de parcurs, 
ale învățării 

Monitorizarea orelor de tutorat, conform Procedurii 
I.Ș.J. Sibiu de monitorizare a programelor 
remediale 

7. 

ACTIVITĂȚI DE 
FORMARE CU ȚINȚĂ 
SPRE OPTIMIZAREA 
REZULTATELOR LA 

EXAMENUL NAȚIONAL 
DE BACALAUREAT 2023 

Activități realizate prin cercul pedagogic zonal, 2022-
2023, conform planificării 
 

Inspectori 
școlari care 
gestionează 
discipline de 
examen de 
bacalaureat 

Profesori 
metodiști 

Responsabilii 
cercului 

pedagogic 
zonal 

An școlar 2022-
2023 

Materiale-suport, 
precizări I.Ș.J. Sibiu 
pentru activitățile de cerc 
pedagogic 

Participarea inspectorilor școlari la activități / 
participarea inspectorilor școlari în calitate de 
formatori 

CO NCL UZI I  
− Bacalaureatul, ca examen anual de ieşire din sistem, organizat în două sesiuni, este, prin rezultatele sale, feed-backul la calitatea învăţământului 

la nivelul judeţului nostru. În urma analizei diagnostice şi a interpretării datelor statistice, se poate aprecia că în judeţul Sibiu rezultatele la 
probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, se încadrează în parametrii ratei de reușită peste media pe 
țară, cu procentul de 79,83%, care a înregistrat o creștere de 2,93% față de scorurile din anul 2021. 

− Examenul s-a desfăşurat corect, de la înscrierea candidaţilor, la informarea şi instruirea riguroasă a tuturor persoanelor implicate și până la 
organizarea şi derularea fără disfuncţionalităţi a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi / sau a probelor scrise. De 
asemenea, nu au fost probleme la preluarea lucrărilor scrise în calitatea noastră de județ evaluator şi la finalizarea rezultatelor.  

− Procentul de promovabilitate reflectă corect nivelul achiziţiilor cognitive şi, mai ales, al competenţelor pe care candidații le-au dobândit pe 
parcursul învăţământului liceal, până la data curentă. Rata de eşec de 20,17% (27,5% în 2021) conduce la necesitatea implementării la nivelul 
învăţământului liceal județean a unui pachet de măsuri remediale / de proceduri specifice care să regleze sistemul din interior şi prin 
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intermediului cărora să fie corelate cauzele cu efectele, în vederea obţinerii unor scoruri peste media anilor anteriori, în sesiunea august-
septembrie a examenului național de bacalaureat – 2022. 

− În sesiunea august-septembriea examenului de bacalaureat 2022, în județul Sibiu, niciun candidat nu a fost eliminat din examen. Rata de reușită 
la nivel județean este de 38,76%, față de 32,92% în anul 2021, astfel considerăm ca promovabilitatea reflectă corect nivelul achiziţiilor cognitive 
şi, mai ales, al competenţelor pe care candidațiiii le-au dobândit pe parcursul învăţământului liceal. Rata de eşec de 61,26% (față de 67,08% în 
anul 2021) este relativ mare, ceea ce impune implementarea la nivelul învăţământului liceal județean a unui pachet de măsuri remediale / 
proceduri specifice care să regleze activitățile specifice din interior şi prin intermediului cărora să fie corelate cauzele cu efectele, în vederea 
obţinerii unor scoruri ascendente la sesiunile examenului de bacalaureat național din anul școlar 2022-2023. 

 
EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ASOLVENȚII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL 
ȘCOLAR 2021-2022 
− Referințe legislative 
− Desfășurarea și organizarea probelor scrise ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2022 este reglementată de: 
− O.M.E. nr. 5149 / 30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-

2022 
− O.M.E.C.T.S nr. 4801 / 2010, privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a 

VIII-a în anul școlar 2010-2011, în vigoare pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul 
școlar 2021-2022, conform O.M.E. nr. 5149 / 30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a 
VIII-a în anul școlar 2021-2022 

− Procedura nr. 25464 / 11.02.2022 – Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de 
vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 
VIII–a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2022 

− Procedura C.N.P.E.E. nr. 936 / 18.03.2022 – Procedura privind transferul / preluarea arhivelor de subiecte pentru evaluarea Națională 
pentru absolvenții clasei a VIII-a  
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− Procedura nr. 27980 / D.G.Î.P. / 2.05.2022 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere 
audio-video, în unitățile școlare din sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul 
examenelor naționale susținute de absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a / a XIII-a în anul școlar 2021-2022 

− Procedura M.E. nr. 28329 / 11.05.2022 privind modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și de transport al lucrărilor de la 
centrele de examen la centrele zonale de evaluare şi 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 

− Procedura nr. 29387 / 3.05.2021 privind vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului de evaluarea 
națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021  

− Procedura nr. 29085 / 6.06.2022 privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la Evaluarea națională pentru absolvenții 
clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022  

− Precizările M.E. nr. 27980 / D.G.Î.P. / 2.05.2022 
EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021, S-A DESFĂȘURAT DUPĂ 
URMĂTORUL CALENDAR: 
− 14 iunie 2022: Limba şi literatura română, proba scrisă 
− 16 iunie 2022: Matematică, proba scrisă  
− 17 iunie 2022: Limba şi literatura maternă, proba scrisă 
− Subiectele au fost elaborate pe baza competenţelor şi a conţinuturilor asociate acestora, prevăzute în programele de examen pe discipline, 

aprobate prin O.M.E.C. 3237 / 5.02.2021, cu respectarea precizărilor C.N.P.E.E., din modelele de subiecte 2022 și din seturile de teste de 
antrenament, publicate pe tot parcursul anului școlar 2021-2022.  

− Subiectele de la examen și baremele de evaluare și de notare sunt disponibile pe pagina special creată în acest sens, subiecte.edu.ro.2022. 
− În județul Sibiu, Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, s-a desfășurat în 87 de centre de comunicare cu arondări.  
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBELOR SCRISE, PE DISCIPLINE DE EXAMEN, ALE EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU 
ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
− Monitorizarea organizării și desfășurării probelor scrise ale Evaluării naționale – 2022 în unitățile de învățământ – centre de 

examen, de către comisia județeană de ENVIII – 2022, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.  
− Monitorizarea organizării și desfășurării Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a a fost realizată de către membrii Comisiei 

județene și de către delegați, desemnați din rândul inspectorilor școlari, în baza Delegației speciale cu nr. 5145 / 10.06.2022 și conform 
planificării, link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dtv15PjZCDfQqrt_Q3wt4pdCXv2GApwUfCU6v-vIirY/edit?usp=sharing. În 

http://subiecte.edu.ro/2015/simulare/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dtv15PjZCDfQqrt_Q3wt4pdCXv2GApwUfCU6v-vIirY/edit?usp=sharing
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urma monitorizării au fost întocmite Rapoarte de monitorizare cu nr. 5492-n / 22-25 iunie 2021. La nivelul Inspectoratului Școlar Județean 
Sibiu s-a desfășurat inspecţia I.S.13 din Graficul unic de monitorizare și control, a cărei tematică a fost Monitorizarea organizării Evaluării 
Naționale la clasa a VIII-a, în conformitate cu baza legală de organizare și desfășurare a examenului, în anul școlar 2021-2022. Obiectivele 
inspecției au fost: 
O.1 Verificarea modului de organizare și desfășurare a Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, conform referințelor legislative 
menționate, după cum urmează: 

O.M.E. nr. 5149 / 2021, O.M.E.C.T.S. nr. 4801 / 2010: 
− Înscrierea candidaților conform OMECTS nr. 4801/2010, art. 16 – secretariatele școlilor, conform evidențelor din școli pentru toți absolvenții (elevii cu CES care au parcurs curriculum adaptat – numai 

la solicitarea scrisă a părinților, cf. art. 32) 
− Completarea/verificarea datelor din aplicația informatică dedicată EvNat, conform precizărilor ISJ 
− Afișarea la loc vizibil pentru elevi/părinți /avizier a metodologiei - OMEC nr. 5149/2021 
− Asigurarea existenţei, în număr suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea variantei de subiecte față-verso, a tonerului și a hârtiei A4 
− Asigurarea, sub coordonarea preşedintelui comisiei judeţene, a numărului corespunzător al consumabilelor necesare bunei desfăşurări a Evaluării Naţionale (ridicare materiale de la ISJ – ștampilă, 

stick-uri, etichete, ciorne) 
− Pregătirea fișei de atribuții de către profesorii asistenți, pregătire instruire asistenți pentru fiecare dimineață cu probă scrisă, inclusiv bilete cu numele acestora, pentru tragere la sorți, în fiecare 

dimineață a probelor, cf. OMECTS nr. 4801/2010, art. 11, alin. (10)-(12) 
− Pregătirea pentru semnare a proceselor verbale în urma instruirii asistenților, cu precizarea numărului de broșuri și a numărului de coli pentru ciorne, pentru fiecare sală, cf. OMECTS nr. 4801/2010, art. 

17, alin. (6) 
− Ștampilarea ciornelor cu ștampila tip EN 2022, NU cu ștampila școlii 
− Pregătirea proceselor-verbale de predare-primire lucrări scrise între asistenți și președinte comisie, cf. OMECTS nr. 4801/2010, art. 17, alin. (26) 
− Pregătirea proceselor-verbale semnate de elevi, conform art. 7, alin. (9) din OME 5149/2021, PV care să conțină explicit toate prevederile din art. 7, alin. (1)-(7) (acestea se semnează înaintea începerii 

probelor) 
− Pregătirea proceselor-verbale de predare broșuri în care elevii semnează pentru a confirma predarea și numărul de pagini al lucrării predate (nr de pagini pe broșură se scrie de prof. asistent) 
− Completarea declarațiilor privind rude sau afini până la gradul IV inclusiv de către toate persoanele implicate în EN din centrul de examen /a angajamentelor de confidențialitate (model în procedura 

pentru transfer/preluare arhive subiecte) 
− Eliminarea de pe pereți a materialelor care au legătură cu disciplinele de examen din sălile în care se susțin probe de examen 
− Repartizarea candidaților în sălile de clasă, alfabetic și afișarea listelor la loc vizibil, cf. OMECTS nr. 4801/2010, art. 17. alin. (1), lit. c), inclusiv a celorlalte prevederi menționate 
− Afișarea pe uși a prevederilor art. 7, alin. (1-7) cf. OME nr. 5149/2021 
− Existența unei liste de rezervă în unitatea de învățământ cu personal didactic care să poată prelua, dacă se impune, anumite funcții în comisia din școală 
Procedura M.E nr. 27980 / DGÎP / 2.05.2022 - Procedura privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile școlare din 
sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale susținute de absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a / a XIII-a în anul 
școlar 2021-2022: 
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− Asigurarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor unde se derulează probe din centrele de examen, a sălilor în care se descarcă/se multiplică subiecte sau se preiau lucrări, a 
sălilor de depozitare a bagajelor candidaților și membrilor/asistenților comisiei CE, cu respectarea prevederilor din procedura specifică 

− Emiterea deciziei directorului privind desemnarea unuia din membrii comisiei ca responsabil cu monitorizarea audio-video 
− Punerea în funcțiune a camerelor de supraveghere video și audio a sălilor menționate mai sus, astfel încât sistemul să fie funcțional cu cel puțin 72 de ore înainte de prima probă (sâmbătă, ora 7.30) 
− Respectarea prevederilor din art. 8 privind instalarea camerelor – vizibilitatea tuturor persoanelor din sălile monitorizate, calitatea sunetului să fie de acuratețe înaltă 
− Afișarea anexelor 1 și 2  
Procedura C.N.P.E.E. nr. 936 / 18.03.2022 – Procedura privind transferul / preluarea arhivelor de subiecte pentru evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a: 
− Asigurarea condițiilor tehnice de care trebuie să dispună centrul, cf. art. 4 (calculator, calculator de rezervă, conexiuni Internet, imprimantă laser, copiator) 
− Realizarea operațiunilor necesare asigurării confidențialității procesului de transfer/ preluare/ multiplicare a variantelor de subiecte de către președintele centrului, împreună cu persoana de contact, cf. 

art. 5 
Procedura nr. 25464 / 11.02.2022 – Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de 
neurodezvoltare care susțin examenele naționale 
− Existența situațiilor speciale, a aprobării acestora de către Comisia județeană, transmiterea aprobărilor către părinți, sub semnătură 
Adresa M.E. nr. 27089 / 30.03.2022 
− Informarea asistenților privind prevederile adresei, prin transmiterea către aceștia, cel târziu vineri, a adresei în format electronic; includerea în fișa de atribuții a sarcinilor din adresă (adresa va fi 

prelucrată și la instruirea asistenților) 
Procedura nr. 28329 / 11.05.2022 – Procedura privind modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și de transport al lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale 
de evaluare şi 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 
− Pregătire capse și capsatoare, tușieră și tuș albastru, etichete, plicuri pentru lucrări, ciorne ștamplilate cu ștampila centrului de examen 
Procedura nr. 29085 / 6.06.2022 – Procedura privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 
2021-2022 
− Listarea coduri individuale din EVNAT, pregătirea PV de predare-primire pe bază de semnătură 
− Afișarea la avizier și pe ușile sălilor de examen a notei de informare din anexă 

− Din cele 87 de centre de examen a fost monitorizat un număr de 32 centre, la toate cele trei probe de examen. Nu s-au identificat 
disfuncționalități majore.  

− Realizarea de către inspectoratul școlar a demersurilor necesare către furnizorii de energie electrică, acces la Internet și la telefonie 
pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare în perioada evaluării lucrărilor. Existența soluțiilor / măsurilor de rezervă în centrul 
de comunicare, în situația în care apar defecțiuni tehnice sau de alt tip. 

− I.Ș.J. Sibiu a realizat toate demersurile necesare către furnizori, în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare în centrele de examen și în 
centrul zonal de evaluare. Astfel, există la dosarul comisiei județene: Adresa nr. 4858 / 1 / 3.06.2022, către Consiliul local al municipiului 
Sibiu; Adresa nr. 4858 / 6 / 03.06.2022, către S.C. Telekom; Adresa nr. 4858 / 3 / 3.06.2022; către S.C. Electrica S.A.; Adresa nr. 4858 / 2 / 



 
 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU 
 

60 
                                    Str. Lucian Blaga, nr. 26,  

                                                                                                                                                                            50169, Sibiu 
                                                       Tel:    +40 (0)369 10 12 02 

Fax:   +40 (0)269 21 08 17 
www.isjsb.ro 

 

3.06.2022 – către Poliție; Adresa nr. 4858 / 4 / 03.06.2022, către Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu; Adresa nr. 4858 / 5 / 
3.06.2022, către U.P.C. Sibiu (furnizor de Internet). S-au luat toate măsurile necesare de intervenţie promptă în cazul apariţiei unor defecţiuni 
tehnice, căderi de curent, căderi ale reţelelor de telefonie mobilă etc. Au existat soluţii fezabile ca alternativă pentru a interveni în situaţii de 
acest tip (nominalizarea celui mai apropiat centru de examen de la care pot fi preluate subiectele, asigurarea cu dispozitive / gadget-uri 
pentru conectare la Internet / transmitere în siguranţă a subiectelor), conform Planului de intervenție pentru situații speciale, care a fost 
aprobat de președintele Comisiei județene, cu nr. 5879 / 09.06.2022. 

− Respectarea prevederilor O.M.E.C.T.S nr. 4801 / 2010, privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării 
naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, în vigoare pentru organizarea și desfășurarea evaluării 
naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022, conform O.M.E. nr. 5149 / 30.08.2021 privind organizarea și 
desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022. 

− S-au respectat toate prevederile O.M.E.C.T.S nr. 4801 / 2010, privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării 
naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, în vigoare pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru 
absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022, conform O.M.E. nr. 5149 / 30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea evaluării 
naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022. 

− Existența aprobărilor comisiei județene de Evaluare națională VIII – 2021 pentru cazurile speciale  
− În județul Sibiu au existat șaptesprezece cazuri speciale, la dosarul comisiei județene existând toate documentele justificative cu privire la 

solicitările părinților (cereri, documente medicale etc).  
− 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 funcţionare, calculatoare, telefon, fax, conexiune la internet, consumabile etc. 
− Au fost luate toate măsurile pentru asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării probelor examenului de Evaluare naţională VIII – 2021. 

Astfel, în toate 87 de centre de examen și în centrul zonal de evaluare, a existat un număr suficient de copiatoare în stare de funcţionare, 
calculatoare cu conexiune la reţeaua de Internet, stick de internet,  imprimante, telefoane / faxuri, fișete pentru depozitarea lucrărilor scrise, 
cât şi suficiente consumabile etc. 

− Dotarea cu camere de supraveghere audio-video funcționale a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară 
probele pentru Evaluarea Națională VIII – 2022, a sălilor în care se descarcă subiectele și a sălilor în care se face evaluarea 
lucrărilor. Poziționarea camerelor de supraveghere astfel încât să asigure o vizibilitate integrală a sălii 

− Toate sălile în care s-au desfășurat activități specifice examenului de Evaluare națională VIII – 2022 au fost dotate cu camere de 
supraveghere audio – video (în unele centre acestea au fost în sistem centralizat). Funcționarea sistemului de supraveghere audio-video, s-a 
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realizat conform Procedurii nr. 27980 / D.G.Î.P. / 2.05.2022 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de 
supraveghere audio-video, în unitățile școlare din sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice 
din cadrul examenelor naționale susținute de absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a / a XIII-a în anul școlar 2021-2022 și s-au afișat Anexele 1, 
2 și 3 din Procedura nr. 29092 / 20.05.2021 – informații referitoare la existența camerelor de supraveghere audio-video. Poziționarea 
camerelor de supraveghere, s-a realizat astfel încât să se asigure o vizibilitate integrală asupra fiecărei săli de clasă în care se desfășoară 
probe scrise. La sălile de examen s-au afișat și extrasele din metodologia de examen, referitoare la respectarea dispoziţiilor cu privire la 
materialele interzise în sala de examen, precum și a tipizatei „sală de examen supravegheată audio-video” (Anexa 1 la Procedura nr. 27980 / 
D.G.Î.P. / 2.05.2022). De asemenea, prin inspecția tematică de monitorizare a organizării și desfășurării probelor scrise, au fost verificate t 
centrele de examen, precum și centrul zonal de evaluare și s-a constatat existența afișării informațiilor în toate centrele, de către inspectorii 
școlari care au derulat monitorizarea pregătirii examenului în județul Sibiu.  

− Existenta unei persoane responsabile cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video, înregistrarea și 
stocarea imaginilor preluate de camerele de supraveghere audiovideo din spațiile monitorizate 

− În toate centrele de examen monitorizate și în centrul zonal de evaluare au existat persoane responsabile cu derularea și monitorizarea 
procesului de supraveghere audio – video, înregistrarea și stocarea imaginilor. Acestea au fost numite prin decizie, cu respectarea legislației.  
Acest aspect a fost monitorizat în toate centrele de examen, respectiv în centrul de evaluare și de către comisia județeană, prin realizarea 
inspecției tematice de monitorizare a organizării și desfășurării probelor scrise. 

− Asigurarea asistenţei medicale și a pazei / ordinii pe durata probelor scrise 
− În toate centrele monitorizate a fost asigurată asistența medicală și paza pe toată durata probelor scrise. 
− Verificarea realizării instruirii membrilor şi preşedinţilor comisiilor din centrele zonale de examen, centrele de evaluare, a 

supraveghetorilor etc. (participare la şedinţe de instruire, verificarea proceselor verbale de instruire) 
− În cele 87 centre de examen, instruirea asistenţilor s-a înregistrat și realizat în dimineața fiecărei probe. 
− Instruirea persoanelor de contact și a preşedinţilor comisiilor din unitățile de învățământ în care se susțin probele scrise s-a ținut la data de 9 

iunie 2022.  
− Instruirea membrilor şi a preşedintelui din Centrul Zonal de Evaluare s-a ținut la data de 10 iunie 2022. 
− Instruirea s-a realizat  conform metodologiei în vigoare, privind respectarea termenului prevăzut la alineatul (17) al articolului 9 al 

metodologiei de examen. 
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− Aplicarea corectă a procedurilor de înscriere a candidaților la evaluarea națională, asigurarea modalităților de informarea 
candidaților privind arondarea școlilor la unitățile de învățământ în care se susțin probele scrise,  afișarea repartizării candidaților 
în sălile de clasă şi afișarea listelor la loc vizibil 

− Au fost aplicate corect procedurile de înscriere la Evaluare Națională VIII – 2022. S-au asigurat modalitățile de informare privind arondarea 
școlilor și au fost afișate în loc vizibil listele cu repartizarea candidaților în sălile de clasă. Majoritatea elevilor care au promovat clasa a VIII-a, 
au participat la EN la unitatea de învățământ în care au absolvit. zece unități de învățământ au solicitat Comisiei județene, arondare, întrucât 
numărul de elevi înscriși la examenul de evaluare națională era sub limita admisă de metodologia de examen. 

− Informarea candidaţilor privind arondarea şcolilor la unitățile de învățământ în care se susțin probele scrise 
− La nivelul unităţilor de învăţământ cu clase gimnaziale din judeţul Sibiu s-a realizat o informare corectă a elevilor şi a părinţilor acestora, cu 

privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de Evaluare Națională VIII – 2022, prin ședințe realizate online sau cu participare fizică, dar 
și prin afișare la avizier a anunțurilor privind arondarea școlilor la centrele de examen. 

− Informarea părinților cu privire la metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare națională VIII – 2022, 
procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu C.E.S., tel. verde, afișaj la nivelul unităților de 
învățământ / centrelor de examen / sălilor de examen 

− La nivelul unităților școlare s-au desfășurat ședințe de informare cu privire la metodologia de organizare și desfășurare a examenului de 
ENVIII – 2022. În cadrul acestor ședințe s-au prelucrat, cu proces-verbal, și aspecte de interes din Procedura cu privire la asigurarea 
condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin 
examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenului național de bacalaureat – sesiunea 2022 

− Existența listelor de rezervă cu personal didactic care să poată prelua, dacă se impune, anumite funcții în comisii 
− Au existat, în centrele monitorizate, liste de rezervă cu personal didactic care să poată prelua, în caz de necesitate, anumite funcții în cadrul 

comisiilor. 
− Stabilirea / asigurarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție și informarea publicului despre existența acestora 
− La nivelul unităților de învățământ, centrelor de examen și sălilor de examen a fost afișat TEL VERDE – județean (0800816269) și TEL 

VERDE – național (0800801100). 
− Activitatea de transfer / preluare a arhivelor de subiecte pentru probele scrise, în perioada 14-17 iunie 2022 
− Activitățile de transfer / preluare a arhivelor de subiecte se desfășoară cu respectarea Procedurii C.N.P.E.E. nr. 936 / 18.03.2022 – 

Procedura privind transferul / preluarea arhivelor de subiecte pentru evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a: 7,45-8,10 – 
descărcarea / dezarhivarea subiectelor; 9,00 începerea probei scrise. 
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− Înregistrarea situaţiilor statistice zilnice şi raportarea către M.E.  
− Înregistrarea statisticilor zilnice și raportarea acestora către M.E. au fost realizate în timp util, conform procedurilor, în aplicația EVNAT. 
− Necuprinderea în comisii a persoanelor implicate în disfuncţionalităţi ale examenelor din anii anteriori  
− Persoanele cuprinse în comisii nu au fost implicate în disfuncționalități ale examenelor din anii anteriori.  
− Măsurile de descurajare a strângerii oricăror tipuri de fonduri de la elevi / părinţi / alte persoane fizice sau juridice 
− În niciunul dintre centrele de examen ENVIII – 2022  nu s-au strâns fonduri de nici un tip de la elevi / părinţi / alte persoane fizice sau juridice. 
− Situații neconforme care au impus înlocuirea și / sau sancționarea membrilor comisiilor 
− Nu a fost cazul. 

SITUAȚII STATISTICE 
 
 

PREZENTI NEPREZENTATI ELIMINATI 

2933 166 1 

 
 
 
 

Date statistice cu privire la rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a în cadrul Examenului de Evaluare Națională – 2022 
Număr de 
absolvenți 
cu medii 

între 1-4,99 

Număr de 
absolvenți cu 
medii între 5-

5,99 

Număr de 
absolvenți cu 
medii între 6-

6,99 

Număr de 
absolvenți cu 
medii între 7-

7,99 

Număr de 
absolvenți cu 
medii între 8-

8,99 

Număr de 
absolvenți cu 
medii între 9-

9,99 

Număr de 
absolvenți cu 

medii de 
10,00 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

461 425 447 505 647 450 3 84,32% (80,71% în 
2021) 
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SITUAȚIA REZULTATELOR CONTESTATE DE CĂTRE CANDIDAȚI 
 

DISCIPLINA NUMĂR TOTAL DE 
LUCRĂRI CU REZULTATE 

CONTESTATE 

NUMĂR DE 
LUCRĂRI CU 
REZULTATE 

MĂRITE 

NUMĂR DE LUCRĂRI 
CU REZULTATE 

MICȘORATE 

NUMĂR DE 
LUCRĂRI CU 
REZULTATE 

NEMODIFICATE 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 219 167 46 6 
MATEMATICĂ 158 78 54 26 
LIMBA MATERNĂ 33 16 15 2 
TOTAL 410 261 115 34 
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ANALIZA REZULTATELOR FINALE PE DISCIPLINE DE EXAMEN 
PROBA SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

NOTE 
INTRE 1 SI 

1,99 

NOTE 
INTRE 2 SI 

2,99 

NOTE 
INTRE 3 SI 

3,99 

NOTE 
INTRE 4 SI 

4,99 

NOTE 
INTRE 5 SI 

5,99 

NOTE 
INTRE 6 SI 

6,99 

NOTE 
INTRE 7 SI 

7,99 

NOTE 
INTRE 8 SI 

8,99 
NOTE INTRE 

9 SI 9,99 NOTE DE 10 PROMOVABILITATE 

15 59 82 138 413 416 501 722 597 9 90.04% 
ÎNAINTE DE 

CONTESTAȚII 

15 59 83 133 407 412 491 716 627 9 90.18% 
DUPĂ 

CONTESTAȚII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 59

83 133

407

412

491

716

627

9

90.18%

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

NOTE INTRE 1 SI 1,99
NOTE INTRE 2 SI 2,99

NOTE INTRE 3 SI 3,99

NOTE INTRE 4 SI 4,99

NOTE INTRE 5 SI 5,99

NOTE INTRE 6 SI 6,99

NOTE INTRE 7 SI 7,99

NOTE INTRE 8 SI 8,99

NOTE INTRE 9 SI 9,99

NOTE DE 10

PROMOVABILITATE
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PROBA SCRISĂ LA MATEMATICĂ 
NOTE 

INTRE 1 SI 
1,99 

NOTE 
INTRE 2 SI 

2,99 

NOTE 
INTRE 3 SI 

3,99 

NOTE 
INTRE 4 SI 

4,99 

NOTE 
INTRE 5 SI 

5,99 

NOTE 
INTRE 6 SI 

6,99 

NOTE 
INTRE 7 SI 

7,99 

NOTE 
INTRE 8 SI 

8,99 
NOTE INTRE 

9 SI 9,99 NOTE DE 10 PROMOVABILITATE 

12 74 194 330 505 472 421 500 381 45 79.21% 
ÎNAINTE DE 

CONTESTAȚII 

11 75 194 331 505 468 416 505 383 46 79.18% 
DUPĂ 

CONTESTAȚII 

 
11

75

194
331

505

468
416

505

383

46 79.18%

MATEMATICĂ NOTE INTRE 1 SI 1,99

NOTE INTRE 2 SI 2,99

NOTE INTRE 3 SI 3,99

NOTE INTRE 4 SI 4,99

NOTE INTRE 5 SI 5,99

NOTE INTRE 6 SI 6,99

NOTE INTRE 7 SI 7,99

NOTE INTRE 8 SI 8,99

NOTE INTRE 9 SI 9,99

NOTE DE 10

PROMOVABILITATE
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PROBA SCRISĂ LA LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 
NOTE 

INTRE 1 SI 
1,99 

NOTE 
INTRE 2 SI 

2,99 

NOTE 
INTRE 3 SI 

3,99 

NOTE 
INTRE 4 SI 

4,99 

NOTE 
INTRE 5 SI 

5,99 

NOTE 
INTRE 6 SI 

6,99 

NOTE 
INTRE 7 SI 

7,99 

NOTE 
INTRE 8 SI 

8,99 
NOTE INTRE 

9 SI 9,99 NOTE DE 10 PROMOVABILITATE 

1 3 3 0 11 8 31 125 185 26 98.22% ÎNAINTE DE 
CONTESTAȚII 

1 3 3 0 11 8 26 115 185 26 98.15% DUPĂ 
CONTESTAȚII 

PROBA SCRISĂ LA LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ  

NOTE INTRE 
1 SI 1,99 

NOTE INTRE 
2 SI 2,99 

NOTE INTRE 
3 SI 3,99 

NOTE INTRE 
4 SI 4,99 

NOTE INTRE 
5 SI 5,99 

NOTE INTRE 
6 SI 6,99 

NOTE INTRE 
7 SI 7,99 

NOTE INTRE 
8 SI 8,99 

NOTE 
INTRE 9 
SI 9,99 

NOTE 
DE 10 PROMOVABILITATE 

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 100.00% 
 
 NOTE INTRE 1 

SI 1,99
0%

NOTE INTRE 2 
SI 2,99

0%

NOTE INTRE 3 
SI 3,99

0%

NOTE INTRE 4 
SI 4,99

0%

NOTE INTRE 5 
SI 5,99

0%

NOTE INTRE 6 
SI 6,99

0%

NOTE INTRE 7 
SI 7,99

0%

NOTE INTRE 8 
SI 8,99

75%NOTE INTRE 9 
SI 9,99

0%

NOTE DE 10
0%

PROMOVABILIT
ATE
25%

LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ

0%1%1%0%
3%

2%

7%

30%49%

7% 0%

LIMBA GERMANĂ MATERNĂ
NOTE INTRE 1 SI 1,99

NOTE INTRE 2 SI 2,99

NOTE INTRE 3 SI 3,99

NOTE INTRE 4 SI 4,99

NOTE INTRE 5 SI 5,99

NOTE INTRE 6 SI 6,99

NOTE INTRE 7 SI 7,99

NOTE INTRE 8 SI 8,99

NOTE INTRE 9 SI 9,99

NOTE DE 10

PROMOVABILITATE
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Propuneri de măsuri de intervenție în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare ale elevilor și reducerea decalajelor dintre 
performanțele obținute în mediul urban / rural 

− Ca urmare a desfășurării Examenului de Evaluare națională – 2022 la nivel județean s-a întocmit un Plan remedial cu propuneri de măsuri 
de intervenție, în vederea optimizării performanțelor elevilor la ENVIII – 2023, care va monitoriza tutorialele curriculare, de parcurgere ritmică 
a programelor de examen / pe discipline; acțiunile de îmbunătățire a prezenței, acțiuni de eficientizare a comunicării școală-elevi-familie și 
activitatea managerilor școlari, de verificare a tuturor acțiunilor remediale proiectate și performate la nivelul fiecărei unități de învățământ de 
nivel gimnazial, după cum urmează: 

NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
EDUCAŢIONALE 

MĂSURI / ACŢIUNI PENTRU 
REALIZARE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI DE 

EVALUARE 
MONITORIZĂRI 

I.Ș.J.SIBIU 

1. 

ANALIZA 
PROGRESULUI 

ŞCOLAR AL 
ELEVILOR, ANALIZĂ 

COMPARATIVĂ A 
REZULTATELOR LA 

EVALUAREA 
INTERNĂ ȘI 

Analiza rezultatelor la ENVIII 2022, 
prin identificarea deficienţelor / 
erorilor tipice la nivelul fiecărei 
unități școlare din județ (analiză 
S.W.O.T.), elaborarea unui plan de 
măsuri remediale 
 

DIRECTOR 
PROFESORI DE 

LIMBA ȘI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ / 
MATEMATICĂ / 

LIMBA 

Semestrul I 
Semestrul al 

II-lea 

Interpretarea 
rezultatelor simulării 
ENVIII 2021 / ENVIII 
2021, planul de 
măsuri remediale 
 
 
Analize comparative 

GRAFICUL UNIC DE 
MONITORIZARE ȘI 
CONTROL AL I.Ș.J. 
SIBIU, PE SEMESTRUL 
I / AL II-LEA AL ANULUI 
ȘCOLAR 2022-2023  
GRAFICUL PROPRIU 
AL INSPECTORULUI 
ȘCOLAR DE  

DISCIPLINA  PROCENT DE PROMOVABILITATE 
LA ENVIII 2021 / DISCIPLINE 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 90,18%, FAȚĂ DE 87,77% ÎN 2021  

LIMBA MATERNĂ (germană / maghiară) 98,18%, FAȚĂ DE 97,74% ÎN 2021  

MATEMATICĂ 79,18% FAȚĂ DE 70,07% ÎN 2021 

TOTAL 84,32%, FAȚĂ DE 80,71% ÎN 2021 
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NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
EDUCAŢIONALE 

MĂSURI / ACŢIUNI PENTRU 
REALIZARE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI DE 

EVALUARE 
MONITORIZĂRI 

I.Ș.J.SIBIU 
EXTERNĂ (ENVIII 

2022) 
 

Urmărirea progresului şcolar al 
elevilor, realizarea unor analize 
comparative: 

- note la simularea ENVIII 2023;  
- medie anuală / elev 
- nota obţinută la Examenul de 

Evaluare Naţională VIII 2022 

MATERNĂ LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ / 
MATEMATICĂ / LIMBA 
MATERNĂ, 2022-2023 

I.S. - Monitorizarea derulării, 
la nivelul disciplinelor de 
învățământ din Planurile – 
cadru / niveluri de școlaritate, 
a activităților de învățare 
diferențiată:  

b) învățare remedială, 
consolidarea cunoştinţelor sau 
pentru stimularea elevilor 
capabili de performanţe 
superioare  

c) activități de pregătire specială 
a elevilor cu ritm lent de 
învăţare, pentru examene / 
evaluări şi concursuri şcolare 

2. 

PARCURGEREA 
INTEGRALĂ A 

CURRICULUMULUI 
DE SPECIALITATE / 
DISCIPLINELE DE 

EXAMEN 

Dezvoltarea competențelor / nivel 
de școlaritate gimnazial, în acord 
cu programele școlare și pentru 
ENVIII / discipline de examen. 
Diseminarea şi prelucrarea 
prevederilor metodologiei de 
examen către elevi și părinți a noii 
programe pentru fiecare disciplină 
de examen 
Parcurgerea integrală a programei 
şcolare la nivelul specialității şi a 
noii programe de examen ENVIII  

PROFESORI DE 
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ/ 

MATEMATICĂ / 
LIMBA 

MATERNĂ 

Permanent 

 
Caietele elevilor 
Condica de 
prezenţă a cadrelor 
didactice 
Asistente / 
interasistențe la ore 
Măsurarea ritmică  a 
rezultatelor învățării 

GRAFICUL UNIC DE 
MONITORIZARE ȘI 
CONTROL AL I.Ș.J. 
SIBIU, PE SEMESTRUL 
I / AL II-LEA AL ANULUI 
ȘCOLAR 2022-2023  
GRAFICUL PROPRIU 
AL INSPECTORULUI 
ȘCOLAR DE  
LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ / 
MATEMATICĂ / LIMBA 
MATERNĂ, 2022-2023 
 

3. PREDAREA Elaborarea fişelor de lucru prin PROFESORI DE Permanent Adaptarea GRAFICUL UNIC DE 
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NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
EDUCAŢIONALE 

MĂSURI / ACŢIUNI PENTRU 
REALIZARE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI DE 

EVALUARE 
MONITORIZĂRI 

I.Ș.J.SIBIU 
DIFERENŢIATĂ ŞI 

INDIVIDUALIZAREA 
ACTULUI DIDACTIC 

DE PREDARE-
ÎNVĂȚARE-

EVALUARE, ÎN 
VEDEREA 

ASIGURĂRII 
PROGRESULUI 

ŞCOLAR AL 
TUTUROR 

ELEVILOR, LA 
NIVELUL 

DISCIPLINELOR DE 
EXAMEN 

 

particularizarea acestora, în funcție 
de competențele grupului-țintă, 
conform ritmului individual de 
concentrare / deficiențelor 
constatate ca urmare a testărilor de 
parcurs aplicate (de exemplu, 
simulare ENVIII 2023) 
Organizarea activităţii de învăţare 
pe grupe de nivel, prin ierarhizarea 
/ diferenţierea sarcinilor de 
învățare, în funcţie de nevoile 
educaționale ale elevilor, corelată 
cu evaluarea inițială și cu 
recomandările M.E. / an școlar 
2022-2023 
Utilizarea evaluării cu scop de 
ameliorare a progresului școlar 

LIMBA ȘI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ / 
MATEMATICĂ / 

LIMBA 
MATERNĂ 

programei de 
specialitate la 
nevoile de grup 
educat prin: 
Fişe de lucru 
Teme diferenţiate 
etc. 
Măsurarea 
rezultatelor învățării 
 

MONITORIZARE ȘI 
CONTROL AL I.Ș.J. 
SIBIU, PE SEMESTRUL 
I / AL II-LEA AL ANULUI 
ȘCOLAR 2022-2023  
GRAFICUL PROPRIU 
AL INSPECTORULUI 
ȘCOLAR DE  
LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ / 
MATEMATICĂ / LIMBA 
MATERNĂ, 2022-2023 
 
 

4. 

ASIGURAREA 
TUTORATELOR 

PENTRU 
OPTMIZAREA RATEI 

DE SUCCES 
ȘCOLAR LA ENVIII 

2023 / PREGĂTIREA 
EFICIENTĂ A 

ELEVILOR, PE TOT 
PARCURSUL 

Stabilirea schemei orare pentru 
activitățile de tutorat (orele de 
pregătire suplimentară, de la 
disciplinele de examen) în 
colaborare cu elevii / cu familiile 
elevilor / clase a VIII-a  
Parcurgerea integrală activităților 
de învățare din cadrul orelor de 
tutorat, conform planificării acestora 

DIRECTORI 
PROFESORI DE 

LIMBA ȘI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ / 
MATEMATICĂ / 

LIMBA 
MATERNĂ 

Frecvența 
propusă: 
săptămânal  

Schema orară a 
orelor de tutorat / 
discipline de 
examen 
Procese-verbale de 
la orele de pregătire 
suplimentară 
Tematica orelor de 
pregătire 
suplimentară, 
conform planificării / 
cadru didactic de 
specialitate 

Monitorizarea orelor 
de tutorat, conform 
Procedurii I.Ș.J. 
Sibiu de monitorizare 
a programelor 
remediale 
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NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
EDUCAŢIONALE 

MĂSURI / ACŢIUNI PENTRU 
REALIZARE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI DE 

EVALUARE 
MONITORIZĂRI 

I.Ș.J.SIBIU 
ANULUI ŞCOLAR, LA 

DISCIPLINELE DE 
EXAMEN 

 

5. 

MONITORIZAREA 
FRECVENȚEI 
ELEVILOR LA 
ACTIVITĂȚILE 

DIDACTICE 
ORGANIZATE ÎN 

ANUL ȘCOLAR 2022-
2023 ŞI MOTIVAREA 
ACESTORA PENTRU 

IMPLICAREA 
ACTIVĂ ÎN 

PROCESUL DE 
ÎNVĂŢARE ȘI 

PROIECTAREA DE 
ACTIVITĂȚI DE 
COMBATERE A 

ABSENTEISMULUI 
LA NIVELUL 

DISCIPLINEI DE 
PREDARE 

Activităţi de monitorizare a 
frecvenţei elevilor 
Motivarea elevilor pentru implicarea 
acestora în procesul învăţării, prin 
desfăşurarea unor activităţi 
didactice complexe, care să 
stimuleze interesul pentru învăţare, 
prin folosirea metodelor activ-
participative, a resurselor 
multimedia / digitale, prin 
asigurarea unui cadru propice 
învăţării și printr-un sistem echitabil 
de recompense. 

DIRECTORI 
PROFESORI DE 

LIMBA ȘI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ / 
MATEMATICĂ / 

LIMBA 
MATERNĂ 

Permanent 

Procese-verbale de 
asistență la 
tutoratele de 
examen / orele de 
pregătire 
suplimentară 
 
Fişe de monitorizare 
a frecvenţei elevilor 
la orele de curs / de 
pregătire 
suplimentară 
Măsurarea 
rezultatelor învățării 
analiză comparativă 
a scorurilor obținute 
/ tip de evaluare 
2023 

GRAFICUL UNIC DE 
MONITORIZARE ȘI 
CONTROL AL I.Ș.J. 
SIBIU, PE SEMESTRUL 
I / AL II-LEA AL ANULUI 
ȘCOLAR 2022-2023  
GRAFICUL PROPRIU 
AL INSPECTORULUI 
ȘCOLAR DE  
LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ / 
MATEMATICĂ / LIMBA 
MATERNĂ, 2022-2023 
 

6. 
ASIGURAREA UNEI 
BUNE COLABORĂRI 
ȘCOALĂ – FAMILIE 

Implicarea familiei în procesul de 
învăţare prin informare periodică a 
acestora, cu privire la: prezența la 
cursuri, rata de progres / regres a 
elevilor, propunerea de teme / 

DIRECTORI 
PROFESORI DE 

LIMBA ȘI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ / 

Permanent 

Procese-verbale de 
la şedinţele cu 
părinţii 
Note informative 
către părinţi, cu 
privire la rezultatele, 
de parcurs, ale 

MONITORIZARI 
SPECIFICE ALE 
INSPECTORULUI 
ȘCOLAR PENTRU 
ACTIVITĂȚI 
EXTRAȘCOLARE 
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NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
EDUCAŢIONALE 

MĂSURI / ACŢIUNI PENTRU 
REALIZARE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI DE 

EVALUARE 
MONITORIZĂRI 

I.Ș.J.SIBIU 
sarcini de lucru diferențiate, 
participarea activă a elevilor la 
activitățile didactice, conform 
planului-cadru / nivel de școlaritate 
/ activități suplimentare (tutorate de 
examen/ remediale: Programul de 
tip „Școală după școală” ) 

MATEMATICĂ / 
LIMBA 

MATERNĂ 
PROFESORI 

DIRIGINȚI 

învățării 
Documente 
specifice ȘDȘ 
Măsurarea 
rezultatelor învățării 

7. 

ACTIVITĂȚI DE 
FORMARE, CU 

ȚINȚĂ SPRE 
OPTIMIZAREA 
EVALUĂRII LA 
EXAMENELE 
NAȚIONALE 

PENTRU 
ELEVI 

Activități realizate prin cercul 
pedagogic zonal / discipline de 
examen, 2022-2023, conform 
planificării 
Participarea profesorilor de 
specialitate la activitățile de formare 
din cadrul proiectului CRED, la 
formare C.N.P.E.E. pentru Corpul 
de profesori evaluatori pentru 
examene naționale 

Inspectori școlari 
pentru limba și 

literatura română 
/ matematică / 
limba maternă 

Profesori 
metodiști 

Responsabilii 
cercului 

pedagogic zonal 
/ discipline de 

examen 

 
Semestrul I 
Semestrul al 
II-lea 

Materiale-suport 
Procese- verbale de 
la activitățile de cerc 
pedagogic 

Participarea 
profesorilor la 
activități / 
participarea 
inspectorilor școlari 
în calitate de 
formatori 

C O N C L U Z I I  
− Desfășurarea examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021, s-a realizat în condiții optime, cu 

respectarea prevederilor O.M.E. nr. 5149 / 30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-
a în anul școlar 2021-2022. De asemenea, menționăm că nu au fost identificate disfuncții în organizarea și desfășurarea examenului, iar 
niciun candidat nu a fost eleiminat din examen.  

− În vederea optimizării ratei de success la examen, în județul Sibiu, se propune ca în anul școlar viitor să fie monitorizate toate unitățile de 
învățământ din județul Sibiu care au obținut rezultate slabe la Examenul de Evaluare Națională VIII – 2022.  
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− Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2022, este, prin rezultatele sale, feed-backul la calitatea învăţământului la nivel de 
școlaritate V-VIII, din judeţului nostru. În urma analizei diagnostice şi a interpretării datelor statistice, se poate aprecia că în judeţul Sibiu 
Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2022 s-a desfăşurat corect, de la înscrierea candidaţilor, la informarea şi instruirea 
riguroasă a tuturor persoanelor implicate, la organizarea şi derularea fără disfuncţionalităţi a probelor scrise și a evaluării lucrărilor scrise / 
probe și discipline de examen. 

− Procentul de promovabilitate județean, de 84,32% (80,71% în 2021, 78,78 în 2020, 75,83% în 2019, 72,00% în 2018), reflectă corect nivelul 
achiziţiilor cognitive şi, mai ales, al competenţelor pe care elevii le-au dobândit pe parcursul școlarității gimnaziale. Rezultatele obținute 
necesită însă implementarea la nivelul învăţământului județean a unui pachet de măsuri remediale, prin intermediului cărora să fie corelate 
cauzele cu efectele, în vederea obţinerii unor scoruri ascendente la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022 
– 2023. 
 

Inspector Școlar General, 
Prof. Emilian-Marius NOVAC 

 
Inspector Școlar General Adjunct,           Inspector Școlar General Adjunct, 
Prof. Monica-Adriana MUNTEANU            Prof. Rodica ȚĂLNARIU 

 
 
 
 
 
 

Inspector școlar, 
Prof. Ioana Negrea 
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Radiografia activității de control în semestrul I al anului 2022 din punct de vedere al 
relațiilor de muncă 

 
Legislaţia muncii este o componentă a sistemului naţional de reglementări în domeniul 
raporturilor de muncă, care stabilește modul în care se efectuează controlul aplicării acesteia 
precum și jurisdicția muncii. Caracteristica ei fundamentală este aceea că se află într-un 
proces de armonizare cu prevederile directivelor europene în domeniu. Astfel, spre exemplu: 
• Codul Muncii transpune art. 16 lit. b), art. 18 şi 19 din Directiva 2003/88/CE privind 
anumite aspecte ale organizării timpului de lucru şi art. 3, 4 şi 10 din   Directiva 2008/104/CE 
privind munca prin agent de muncă temporară. Legea reglementează domeniul raporturilor 
de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul 
raporturilor de muncă, jurisdicţia muncii.  
• Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană și transpunerea acquis-ului 
comunitar în toate segmentele în care piața muncii din România interferează cu piața muncii 
din spațiul comunitar, a intervenit implicit necesitatea armonizării Directivei 1996/71/CE ȘI A 
Directivei 2014/67/UE, determinând emiterea unor acte normative de transpunere a acesteia 
în legislația națională, prin Legea 16/2017, privind detașarea salariaților în cadrul prestării de 
servicii transnaționale și Normele metodologice de punere în aplicare a acesteia. 

Legislaţia muncii se fundamentează pe baza prevederilor următoarelor articole din 
Constituţia României: 

art. 9 Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale - transpus în Codul muncii și în Legea 
dialogului social. 

art. 16 Egalitatea în drepturi – transpus în Codul muncii și în Legea nr. 202/2002, privind 
egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. 

art. 31 Dreptul la informaţie – transpus în Codul muncii, Legea nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informațiile de interes public și Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului 
general de informare și consultare a angajaților. 

art. 34 Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat – transpus în Codul muncii și în Legea nr. 
319/2006 a sănătății și securității în muncă. 

art. 40 Dreptul de asociere - transpus în art. 7 și 214 din Codul muncii și în art. 3 din Legea 
dialogului social. 

art. 41 Munca şi protecţia socială a muncii - sunt aplicabile majoritatea legilor din domeniul 
relațiilor de muncă, obiectivul general fiind acela de protecție socială a salariaților.  

art. 42 Interzicerea muncii forţate – sunt aplicabile prevederile Codului Muncii. 

art. 43 Dreptul la greva - transpus în Codul muncii și în Legea dialogului social. 

art. 45 Libertatea economică – transpus în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale și 
în O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 

art. 47 Nivelul de trai – transpus în Codul muncii. 

art. 49 Protecţia copiilor şi a tinerilor – transpus în Codul muncii și în Legea nr. 319/2006 a 
sănătății și securității în muncă. 

art. 50 Protecţia persoanelor cu handicap – transpus în Codul muncii și în Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

art. 51 Dreptul de petiţionare – transpus în O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de 
soluționare a petițiilor. 

mailto:itmsibiu@itmsibiu.ro
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INSPECŢIA MUNCII  
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU 

 

 

art. 52 Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică – transpus în Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ. 

Inspecţia Muncii - este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale şi îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care 
asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi supravegherii pieţei. Instituția acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a 
muncii, în baza prevederilor art. 41 din Constituţia României, republicată, fiind înființată și 
organizată în baza Legii nr. 108/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
și a H.G. nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Inspecției Muncii. Inspecția Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, unități 
cu personalitate juridică, care sunt organizate în fiecare județ și în municipiul București. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu este instituție publică aflată în subordinea Inspecției 
Muncii, prin care se exercită atribuții de autoritate de stat în domeniul muncii, relațiilor de 
muncă, securității și sănătății în muncă și a supravegherii pieței. Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Sibiu exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de 
competență la toate persoanele juridice și fizice din sectorul public, mixt, privat și la alte 
categorii de angajatori. 

Conform datelor din registrul general de evidență a salariaților, din numărul total de 13880 
angajatori activi înregistrați în județul Sibiu la data de 30.06.2022, 85,86% îl reprezintă 
microîntreprinderile, 11,23% societățile mici, 2,41% societățile mijlocii și 0,48% societățile 
mari. 
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Fig. 1 Situația angajatorilor activi la 30.06.2022 

În primul semestru al anului 2022 controlul în domeniul relațiilor de muncă s-a desfășurat cu 
un număr de 16 inspectori de muncă din cadrul Serviciului Control Relații de Muncă și un 
număr de 2 inspectori de muncă din cadrul Compartimentului Muncă nedeclarată. 

Pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legislaţiei muncii în domeniul 
relaţiilor de muncă, în primul semestru al anului 2022 inspectorii din cadrul Serviciului 
Control Relații de Muncă și Compartimentului Muncă Nedeclarată au efectuat un număr total 
de 1.105 controale, prilej cu care au fost dispuse 877 măsuri pentru deficienţele constatate şi 
au fost aplicate 446 sancţiuni contravenţionale, din care 108 amenzi în valoare totală de 
1.522.300 lei și 338 de avertismente.  
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Munca nedeclarată cât și munca subdeclarată au efecte negative pe termen scurt dar mai ales 
pe termen lung, atât pentru individ, cât și pentru societate, precum și pentru bugetul de 
stat, existând o relație interdependentă între plata contribuțiilor sociale și impozitelor și 
accesul la drepturile de asigurări sociale și alte măsuri de protecție socială. 

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă și Compartimentului 
Muncă Nedeclarată, au efectuat un număr de 998 controale în care unul din obiectivele 
principale este identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și subdeclarată,  
ceea ce reprezintă 90,32% din numărul total de controale efectuate în această perioadă în 
domeniul relațiilor de muncă. 

Au fost identificate 88 persoane care lucrau fără forme legale la un număr de 45 agenţi 
economici. Au fost aplicate 50 sancţiuni contravenţionale pentru cele patru forme de muncă 
nedeclarată, respectiv 36 amenzi în valoare de 1.280.000 lei și 14 avertismente. 

Au fost efectuate 14 controale cu lucrători din cadrul I.P.J. Sibiu, lucrătorii din cadrul 
Inspectoratului General pentru Imigrări Sibiu precum și cu lucrători din cadrul Prefecturii 
Sibiu. Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale respectiv 2 amenzi în valoare de 21.500 
lei și 1 avertisment. 

În primul semestru al anului 2022 s-au desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, un număr de 
4 campanii naţionale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care 
desfășoară activitate în domeniul depozitelor, comerțului, stații de distribuire a carburanților 
auto, respectiv fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase și comerț cu 
amânuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine 
specializate. Cu această ocazie inspectorii de muncă au verificat 170 angajatori care își 
desfășoară activitatea în domeniile vizate. În urma controalelor efectuate au fost identificate 
un număr de 4 persoane care prestau muncă nedeclarată, pentru care au fost aplicate 4 
amenzi în valoare totală de 60.000 lei. Pentru neconformităţile identificate, s-au dispus 154 
măsuri de remediere şi au fost aplicate 89 sancțiuni, din care 22 amenzi în valoare totală de 
108.500 și 67 avertismente.  

În vederea creșterii gradului de conștientizare a angajatorilor în ceea ce privește necesitatea 
respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, precum și pentru 
preîntâmpinarea cazurilor de muncă nedeclarată, Inspecția Muncii desfășoară prin 
intermediul inspectoratelor teritoriale de muncă, "Acțiuni de informare" a angajatorilor care 
desfășoară activitate pe raza județului de competență.  

În acest context, pe lângă comunicarea informațiilor utile pe site-ul Inspectoratului Teritorial 
de Muncă Sibiu și prin mijloacele media locale, inspectorii de muncă din cadrul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, au transmis un număr de 433 scrisori de informare 
atât la locurile de muncă în care se desfășoară acțiuni de control în domeniul relațiilor de 
muncă, cât și în format electronic angajatorilor care desfășoară activitate pe raza județului 
de competență în toate domeniile de activitate. 

În data de 13.05.2022, cu ocazia ”Zilei comemorării victimelor accidentelor de muncă”, 
I.T.M. Sibiu a organizat o întâlnire cu angajatori din județul Sibiu. La întâlnire a fost 
dezbătută printre altele și tema ”Noutăți legislative privind încadrarea în muncă a cetățenilor 
ucraineni care provin din zone de conflict armat din Ucraina”. 

Facultatea de Drept în parteneriat cu Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii a 
organizat Conferința cu tema „Aspecte controversate cu privire la încheierea contractului 
individual de muncă”. Întâlnirea a avut loc în data de 10 iunie 2022, începând cu orele 11.00, 
în Aula Facultății de Drept, Calea Dumbrăvii, nr. 34. 
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Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a dat curs invitației la acest eveniment, prin 
inspectorul șef, inspectorul șef adjunct în domeniul relațiilor de muncă și inspectori de 
muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă, care au răspuns la o serie de întrebări 
legate de modificările aduse legislației muncii. 

Serviciul control relații de muncă a răspuns în scris unui număr de 51 solicitări de informații 
cu privire la legislația în domeniul relațiilor de muncă, 4 răspunsuri la solicitarea I.P.J. SIBIU 
și 2 răspunsuri privind informații de interes public la solicitarea presei. 

Au fost comunicate informaţii de interes prin redactarea unui număr de 126 răspunsuri scrise 
la solicitarea Biroului pentru Imigrări Sibiu, referitor la activitatea unor societăţi care 
întrebuinţează la muncă cetăţeni străini.  

Activitatea de consultanţă în domeniul relaţiilor de muncă s-a concretizat în consilierea 
persoanelor fizice şi juridice care au solicitat sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă în 
rezolvarea unor probleme din domeniul relaţiilor de muncă. Consultanţa în domeniul relațiilor 
de muncă acordată agenţilor economici, la sediul ITM Sibiu sau telefonic, a vizat următoarele 
probleme: 

-      noutăţile legislative în domeniul relaţiilor de muncă; 
-      informaţii legislative privind completarea şi transmiterea registrului general de  evidenţă 
a salariaţilor; 
-      respectarea repausului săptămânal şi plata muncii prestate; 
-      salariul minim brut pe economie. 
Persoanele fizice care s-au prezentat la sediul ITM Sibiu, au primit consultanţă în ceea ce 
priveşte nerespectarea de către angajatori a drepturilor ce li se cuvin şi care s-a concretizat 
în depunerea unui număr de 312 sesizări, din care 236 în domeniul relațiilor  de muncă. 
Principalele aspecte cu care se confruntă angajaţii sunt: 
- neacordarea drepturilor salariale; 
- neîncheierea contractului individual de muncă; 
- neplata orelor suplimentare; 
- nerespectarea timpului de lucru şi a repausului săptămânal; 
- verificare Legea 156/2000. 
În primul semestru al anului 2022 au fost soluţionate un număr de 268 sesizări. Principalele 
aspecte care au fost soluţionate ca urmare a verificărilor efectuate s-au referit la:  
-   încheierea, înregistrarea şi încetarea contractelor individuale de muncă; 
-   neachitarea drepturilor salariale şi a altor drepturi băneşti; 
-   încălcarea prevederilor contractelor colective şi individuale de muncă; 
-   neacordarea concediului de odihnă. 

 

Cu deosebită consideraţie,  

 

Alexandru Marius STĂNILĂ 

Inspector șef 
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