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Aspecte semnificative ale activității CMBRAE în anul școlar 2021-20221

a) Situația formării continue a personalului didactic:

➢ 8 cadre didactice înscrise pentru definitivare în învățământ – 15 inspecții efectuate;

➢ 8 cadre didactice înscrise pentru obținerea gradului didactic II – 8 inspecții efectuate;

➢ 15 cadre didactice înscrise pentru obținerea gradului didactic I – 15 inspecții efectuate.

b) Situația perfecționarii prin participarea la cursuri de formare și dezvoltare profesională:

➢ Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru copii și adolescenți – Centrul

Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog (CNSMLA);

➢ Ateliere pentru prevenirea discriminării tinerilor LGBTQI – Asociația ACCEPT;

➢ Educație pentru viața de familie,Tineri pentru Tineri (TPT);

➢ Teacher as Change Agent, curs NewSchool, Oslo;

➢ Profesori logopezi: Toţi copiii citesc, Fundaţia Noi Orizonturi, Foloseşte tabla interactivă virtuală

VBoard, EduMagic, Cum să faci din GDPR aliatul tău, ca profesor sau director de şcoală, Proiectul Clasa

Deschisă – Cum să primeşti şi să oferi Feedback de Ajutor, Dezvoltarea Personală în Școli, Ghid de bune

practici în combaterea bullying-ului, Vizualizare Eveniment Lansare Proiectul R.E.S.T.A.R.T.,

Sellification, Dezvoltarea și integrarea copiilor cu CES, curs internațional online Danemarca.

c) Proiecte desfășurate la nivelul CMBRAE:

➢Să-ți vorbesc despre mine și Caracterul – inițiate de CMBRAE;

➢Exploratori în lumea emoțiilor, PSIHO+ și ProCES – în parteneriat cu CJRAE Cluj;

➢Erasmus – JOBLAND, EIPSI, STRENGTH, CAREERS, EVERY SCHOOL NEEDS AN INCLUSIVE AND

WELL-BEING TEAM, ACADEMIA.



Aspecte semnificative ale activității CMBRAE în anul școlar 2021-20221

d) Prezentarea în mass media a specificului activității de consiliere psihopedagogică și logopedie:

➢ Incidența violenței asupra copilului – dezbatere on-line organizată de Salvați Copiii – Aura

Stănculescu;

➢ lecții de dirigenție în cadrul programului TV Teleșcoala – Irina de Hillerin, Radu Mădălina, Gîtlan Alina,

Prodan-Hora Alina, Guțu Lidia, Rodideal Anda, Ulete Florin, Cristescu Rodica, Popa Kassandra,

Aprozeanu Cora, Ana Maria Oancea, Popescu Andreea, Oprescu Raluca;

➢ Revista CMBRAE – decembrie 2021;

➢ EduPedu – Ioaneș Diana, Rodideal Anda Anca, Irina de Hillerin, Ulete Florin;

➢ Facebook – CMBRAE și Proiecte și activități de succes;

➢ Emisiunea Dar și har , Antena 3 - discuții despre dezvoltarea limbajului la copil – Valeria Balaban;

➢ Interviu pe grupul de Facebook - Copilul meu dislexic – Valeria Balaban;

➢ Emisiunea Iclasa, Radio România Cultural - dezvoltarea instrumentelor de lucru cu copii dislexici:

cursuri, materiale , auxiliare – interviu Florentina Gălbinașu;

➢ SuperDys – Ce este dislexia și cum îi ajutăm pe copii să învețe mai ușor – Campanie Editura Gama –

Educație Privată , seminar online Facebook – Florentina Gălbinașu .

e) Evaluarea dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar – până pe data de 20 mai au fost

evaluați, în total, 75 de copii, 44 dintre aceștia fiind evaluați până la data de 8 aprilie, conform

metodologiei în vigoare.

f) Prezentarea rezultatelor Studiului privind opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor claselor a VIII-a,

noiembrie-decembrie 2021

15.360 elevi înscrişi în clasele a VIII-a

14.859 elevi introduşi în platformă în scopul testării 

11.395 elevi au participat la realizarea studiului - 74,18% din totalul populației școlare din clasele a VIII-a 



TOP 10 – LICEE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE OPȚIUNI EXPRIMATE DE 

CĂTRE ELEVI LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

LOCUL COLEGIUL/LICEUL SECTORUL NR. OPTIUNI 

EXPRIMATE

1 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 5 547

2 Colegiul Național „I. L. Caragiale” 1 544

3 Colegiul Național Bilingv „George 

Coșbuc”

2 475

4 Colegiul Național „Matei Basarab” 3 385

5 Colegiul Național „Spiru Haret” 2 384

6 Colegiul Național „Iulia Hașdeu” 2 375

6 Colegiul Național „Gheorghe Șincai” 4 375

7 Colegiul Național de Informatică „T. 

Vianu”

1 355

8 Colegiul National „Grigore Moisil” 6 313

9 Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” 3 309

10 Colegiul Național „Ion Creangă” 4 301
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Aspecte semnificative ale activității CMBRAE în anul școlar 2021-20221

g) Mobilitatea personalului didactic

✓ Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic

titular

✓ patru profesori consilieri școlari au obținut ore pentru realizarea obligației de

catedră în ședința publică

✓ Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un

an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei,

pentru cadrele didactice calificate, în condiţiile art. 931 din Legea nr. 1/2011, cu

modificările şi completările ulterioare.

✓ un profesor consilier școlar a beneficiat de prelungirea CIM pe durata viabilității

postului

✓ Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a

personalului didactic titular

✓ Au fost depuse 17 dosare în vederea obținerii acordului consimțit între unități în

vederea realizarii pretransferului:

➢ 15 dosare pentru posturile de profesor consilier școlar și

➢ 2 dosare pentru postul de profesor logoped



Florea N. Robert Florin (94,16)
Liceul Teoretic „George Călinescu” + Grădinița Nr. 

203, sector 1

Prodan-Hora I. Ioana Alina (89,30) Colegiul Național „Școala Centrală”, sector 2

Popa G. Elena Kassandra (88,66)
Grădinița „Hillary Clinton” + Grădinița Nr. 111 + 

Grădinița Nr. 272, sector 6

Vulpe N. Valeria Mariana (78,44) Liceul Teoretic „Decebal”, sector 3

Rădulică Ș. Simona Alexandra (67,70)
Liceul Teoretic „Constantin  Brâncoveanu” +  

Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, sector  1

Nedelcu D. Irina (65,61)
Școala Gimnazială „Maica Domnului” + Grădinița

Nr. 23, sector 2

Popescu M. Andreea Gabriela (59,93)
Liceul Tehnologic „Elie Radu” + Grădinița Nr. 3, 

sector 3

Constantinescu G. Violeta Iosefina (40,26)
Școala Gimnazială Nr. 128 + Grădinița Nr. 268 + 

Grădinița „Electromagnetica”, sector 5

Ailincăi V. Raluca Rodica (37,30) CMBAP, sector 2

Kun C. Gina Roxana (36,98)
Școala Gimnazială Nr. 41 + Grădinița Nr. 137, 

sector 2

Boteanu M. Ana Maria (87,12)
Școala Gimnazială „Luceafărul” + Școala 

Gimnazială Nr. 126, sector 5

Iorgulescu G. Catrinel (63,45)
Şcoala Gimnazială Nr. 190 și Centrul Logopedic 

Interșcolar Nr. 5, sector 4



✓ Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul

şcolar 2022-2023, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual

de muncă pe perioadă determinată

✓ S-au înregistrat 8 solicitări de continuare a CIM în anul școlar 2022-

2023 (art. 63) și 6 solicitări de continuare a CIM (art. 87).

✓ Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate

vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

✓ 2 posturi vacante – Colegiul Național „Victor Babeș”, sector 2 și Liceul

Teoretic „Benjamin Franklin” + Școala Gimnazială „Voievod Neagoe

Basarab”, sector 3

✓ S-au înscris la concurs 48 cadre didactice.



Informare asupra activității serviciului de orientare școlară și 

profesională (SEOSP) și a comisiei de orientare școlară și profesională

(COSP) în anul școlar 2021 – 2022 (septembrie 2021 - mai 2022)
2

➢ Număr cereri depuse în cadrul SEOSP: 1343

➢ Număr evaluări realizate în cadrul SEOSP: 1343

➢ Organizarea unui număr de 34 şedinţe ale COSP

➢ Eliberarea unui număr de 1343 certificate de orientare şcolară şi profesională la

solicitarea părinţilor, tutorilor legal instituiţi, cadrelor didactice sau a unor instituţii

educaţionale, din care :

➢ 923 certificate de 

orientare în 

învăţământul de masă

➢ 334 certificate de orientare  în 

învăţământul special

➢ 126 certificate de 

orientare  pentru 

școlarizare la domiciliu

• 797 certificate de

orientare școlară cu

profesor de sprijin

• 53 certificate de

orientare școlară în

învățământul privat

• 73 certificate de

orientare școlară pentru

învățământ la domiciliu

• 165 certificate de orientare școlară

cu reînnoire (schimbare nivel de

școlarizare)

• 116 certificate de orientare școlară

noi

• 53 certificate de orientare școlară

pentru învățământ la domiciliu

• 0 certificate de orientare școlară

pentru centre de zi

• 73 certificate de

orientare școlară pentru

școala de masă

• 53 certificate de

orientare școlară pentru

școala specială

➢ 86 certificate de orientare pentru școlarizare în spital



NR. 

CRT.
DIAGNOSTIC

NR. CAZURI/ CERTIFICATE 

EMISE

1 TSA 391

2 ADHD 90

3 TSI 184

4 TULBURĂRI DE COMPORTAMENT 76

5 ÎNTÂRZIERE MINTALĂ 84

6 SINDROM DOWN 25

7 TULBURARE EMOȚIONALĂ 71

8 TULBURĂRI SENZORIALE 52

9 TULBURĂRI NEUROMOTORII 68

10 TULBURĂRI SOMATICE* 103

11 TULBURĂRI PSIHICE 44

12 TULBURĂRI DE ÎNVĂȚARE (altele decât TSI) 155

* Se emit certificate pentru diagnostice exclusiv somatice în cazul nedeplasabililor (școlarizare la

domiciliu) sau pentru cei care au nevoie de spitalizare pe perioade mai lungi (școlarizare în spital).



Aspecte administrative privind încheierea anului școlar3

➢ Raportul de activitate al profesorilor consilieri pentru semestrul al

II-lea, va fi transmis electronic către responsabilul comisiei metodice în

vederea centralizării – până pe 10 iunie 2022.

➢ Raportul de activitate al profesorilor logopezi și situația statistică –

drive-ul va fi completat pentru responsabilii CLI, până pe 10 iunie 2022,

iar responsabilii completează drive-ul CLI București, până pe 17 iunie

2022.

➢ Rapoartele în forma fizică vor fi înregistrate la secretariatul CMBRAE

până la data de 24 iunie 2022 (consilieri și logopezi).

➢ Centralizarea rapoartelor va fi transmisă de responsabilii de sector

și de coordonatorul CLI, pe adresa cmbap@cmbrae.ro pâna la data

de 24 iunie 2022.



➢ Fișa de (auto)evaluare pentru anul școlar 2021-2022 în vederea acordării

calificativului anual va fi semnată de cadrul didactic și înregistrată la

CMBRAE până pe data de 15.08.2022;

➢ completare fișe de pontaj, semnare condică – inclusiv pentru iulie și august;

➢ returnarea cărților către biblioteca CMBRAE înaintea începerii CO;

➢ realizarea activității în perioada vacanței – la CMBRAE sau în unitate

(la solicitarea acesteia);

➢ certificatele de orientare școlară și profesională pentru elevii cu CES se

ridică de la secretariat;

➢ completare tabel copii cu CES – transmitere prin email la responsabilii de

sector până la data de 10 iunie 2022. Centralizările la nivel de sector vor fi

transmise pe adresa cmbap@cmbrae.ro și secretariat@cmbrae.ro până

la data de 17 iunie 2022.
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Extras din OME 3189/2021

51) Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ de

către o comisie de evaluare cu caracter temporar, stabilită din cadre didactice care nu fac parte

din consiliul de administraţie, la propunerea consiliului profesoral, cu aprobarea consiliului de

administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ. Componenţa şi numărul de membri ai

comisiei se stabilesc prin procedură proprie, în funcţie de particularităţile unităţii/instituţiei de

învăţământ, şi este condusă de un responsabil. Comisia se constituie prin decizie a

directorului unităţii/instituţiei de învăţământ până la data începerii activităţii de evaluare.

(6) Rezultatele activităţii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administraţie privind

acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Propuneri:

1. Guțu Lidia

2. Inocan Mihaela

3. Vîlcu Gabriela

4. Aprozeanu Cora Iulia

5. Vișan Ionela

6. Vasiloiu Cristina

7. Macri Cecilia

8. Bîrlez Amalia Luminița – Responsabil comisie

Propuneri pentru comisia de evaluare a personalului didactic
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➢ CMBRAE va continua colaborarea cu AMN si in anul scolar 2022-

2023 – acordul părinților și pentru aplicarea chestionarului privind

opțiunile elevilor din clasele a VIII-a; FĂRĂ NUMELE ELEVILOR PE

PLATFORMĂ.

➢ 6 - 17 iunie completare dosare DEF

➢ 30 mai - 7 iunie completare dosare grad II și I

➢ Salarizarea pe perioada vacantei de vară aferentă CO va fi efectuată

lunar.

➢ Marcela Călineci – prezentare proiecte ERASMUS+

Diverse



VĂ DORIM

VACANȚĂ PLĂCUTĂ!


