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RAPORT – PREZENTAREA STĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI - BUCUREŞTI 
 
 
 Luni 13 noimebrie 2017, în Aula Universităţii Titu Maiorescu, Inspectoratul 
Şcolar al Municipiului Bucureşti a organizat o întâlnire cu directorii unităţilor de 
învăţământ din municipiul Bucureşti, având ca invitaţi pe ministrul Educaţiei Naţionale, 
domnul Liviu Marian POP, secretarul de stat al Ministerului Educaţiei Naţionale, 
domnul Gabriel Liviu ISPAS, consilierul de stat în Guvernul României, domnul Stelian 
Victor FEDORCA, reprezentanţi ai federaţiilor sindicare reprezentative la nivel de 
ramură, reprezentanţi ai asociaţiilor reprezentantive ale părinţilor la nivel de ramură, 
reprezentanţi ai mass-media. 
  
 Întâlnirea a fost prezidată de către domnul Florian Ionel LIXANDRU, inspector şcolar 
general al ISMB. 
 În expunerea domniei sale s-au evidenţiat direcţiile generale ale activităţii ISMB, corelate cu 
date statistice şi rezultate cantitativ/calitative raportate la indicatori de performanţă, punctându-se că 
strategia educaţională a I.S.M.B. se proiectează şi se va dezvolta ţinând cont de: 
 

 stabilirea şi consolidarea unui set de valori reale, coerente, europene 
 consolidarea statutului social al cadrelor didactice prin activităţi de dezvoltare personală şi 
profesională 
 prioritizarea activităţilor propuse unităţilor de învăţământ 
 transferul deciziei către managerii unităţilor de învăţământ 
 încuraarea desfăşurării activităţilor educative nonformale 
 redimensionarea actului managerial 
 întărirea culturii organizaţionale pentru înlăturarea barierelor de comunicare 
 întărirea legăturii dintre inspecţia şcolară şi formarea cadrelor didactice. 
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 Defalcate pe domenii de competenţă, expunerile inspectorilor şcolari generali adjuncţi 

Mihaela CIHO, Liliana Maria TODERIUC, Sergiu MOGA, Diana MELNIC au vizat date şi 
rezultate privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale, admiteri, mişcarea personalului 
didactic şi managementul resurselor umane, starea învăţământului tehnic şi profesional, asigurarea 
egalităţii de şanse în educaţiei prin integrare şi incluziune şcolară, şcolarizare la domiciliu şi spital, 
managementul inspecţiei şcolare, formare cadarelor didactice etc.  

 

 
 
 Menţionăm că în cadrul prezentărilor s-a punctat contribuţia adusă de Casa Corpului Didactic 
Bucureşti la asigurarea calităţii prin furnizarea de programe de formare, precum şi prin organizarea de 
activităţi metodice – ştiinţifice –culturale cu grup ţintă cadre didactice/personal didactic auxiliar. 
  
 În continuare, domnul ministru Liviu Marian POP a felicitat echipa ISMB pentru dimensiunea 
activităţii (10% din populaţia şcolară a României regăsindu-se sub coordonarea ISMB), pentru 
rezultatele obţinute, pentru inovarea privind managementul inspecţiei şcolare care este un exemplu 
bun de practică ce poate fi generalizat în udeţe.  
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 De asemenea, domnul minstru a punctat faptul că ISMB şi CCD-Bucureşti reprezintă piloni 
importanţi în implementarea proiectului CRED, proiect care va asigura formarea cadrelor didactice de 
învăţământ primar şi gimnazial ca urmare a aplicării noului curriculum, menţionând că până la finalul 
anului 2017 se vor aproba şi planurile cadru pentru învăţământul secundar superior, urmând să se 
treacă la elaborarea programelor.  
 
 Corelat cu aceste aspecte s-a menţionat faptul că în perioada imediat următoare se va deschide 
apelulul pentru selecţia colectivelor de autori pentru manualele de clsa a VI-a şi o serie de manuale 
pentru învăţământul primar. O altă iniţiativă la nivel ministerial este consultarea publică privind 
temele pentru acasă, pe site-ul ministerului existând link-uri către chestionare adresate profesorilor, 
elevilor şi părinţilor, urmând ca în baza concluziilor analizei răspunsurilor să se iniţieze o strategie 
privind utilizare temelor pentru acasă într-o viziune clară, utilă. 
 
 Următoarea intervenţie a fost a domnului consilier de stat Stelian Victor FEDORCA, care a 
punctat importanţa pe care trebuie s-o acordăm învăţământului dual, la nivelul capitalei existând dea 
implementarea acestei forme de învăţământ şi existând perspective bune de extindere prin atragerea de 
parteneri instituţionali. 
 

 
 
 Consideraţii privind starea învăţământului au fost expuse de către reprezentanţi ai federaţiilor 
sindicale reprezentative la nivel de ramură, purtători de cuvânt fiind doamna Cornelia Popa STAVRI 
– FSLI şi domnul Ştefan MILITARU – FSE Spiru Haret.  
 

  
 
 S-a evidenţiat din partea ambilor reprezentanţi deschiderea Inspectoratului Şcolar al 
Municipiului Bucureşti privind dialogul social şi transparenţă, în completare fiind evidenţiate şi 
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aspecte care pot fi îmbunătăţite privind dimensiunea colectivelor de elevi – mai ales la clase în care se 
face integrare educaţională, debirocratizarea în fapt a sistemului pentru a permite centrarea întregilor 
resurse pe actul educaţional şi pe rezultate. 
 

  
 
 Pentru a completa o imagine obiectivă a stării educaţiei, domnul Eugen ILEA, vicepreşedinte 
al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, a apreciat colaborarea dintre 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de părinţi, exprimându-si speranţa ca la nivelul 
fiecărei unităţi de învăţământ modelul de parteneriat axat pe rezultate de la nivel central să se concretizeze în 
iniţiative cât mai bune pentru educaţia bucureşteană. 
  
 Echipa Casei Corpului Didactic Bucureşti felicită echipa Inspectoratului Şcolar al Municpiului 
Bucureşti pentru profesionalism, pentru atenţia pe care o acordă relaţiei dintre cele două instituţii, 
sprijinind iniţiativele noastre în vederea asigurării unei resurse umane de calitate la nivelul educaţiei 
bucureştene.  
 
 Având în vedere că anul 2018 este un an de sărbătoare atât la nivel naţional – Centenarul Marii 
Uniri – cât şi la nivelul Inspectoratului Şcolar al Municipiului bucureşti – 50 de ani de la reînfiinţarea 
instituţiei, urăm colegilor noştri reuşită în atingerea tuturor obiectivelor instituţionale! 
 

În numele Echipei CCD-Bucureşti, 
Director, 

Gabriel VRÎNCEANU 


