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Inspectoratul Școlar Județean Tulcea în parteneriat cu Primăria municipiului Tulcea, 

implementează începând de astăzi, 6 octombrie 2022, la nivelul tuturor unităților de 

învățământ preuniversitar din municipiu, testarea standardizată digitală, după model Brio, 

fiind primul oraș din țară care adoptă un instrument extern validat, de evaluare corectă și 

cuantificabilă a elevilor la disciplinele  limbă și literatură română, matematică și istorie.  

Testarea inițială standardizată se adresează celor 9400 de elevi din clasele primare, 

gimnaziale și liceale în funcție de nivelul de școlarizare și respectă finalitățile  educației. 

Cadrele didactice vor avea, astfel, la îndemână, un feedback util și prompt menit să reflecte 

nivelul actual de competențe al elevilor, dar și  de analiză a parcursului educațional și a 

progresului. Părinții vor beneficia de o analiză în timp real al nivelului de pregătire al 

educabililor. 

„Ca să știm ce trebuie să reparăm, trebuie să știm cum stăm. Acesta este principiul după 

care m-am ghidat în toate domeniile în care m-am implicat în viața municipiului. Educația 

elevilor trebuie să fie prioritară pentru toate autoritățile, deoarece viitorul, în care ne punem 

cele mai multe speranțe, nu are nicio șansă dacă nivelul educațional al copiilor noștri va fi 

unul scăzut. E datoria noastră, a autorităților locale, să fim sprijin pentru toți cei implicați în 

actul educațional cu instrumente care să le simplifice munca, dar și prin construcția unui 

mediu școlar prietenos, în care actorii actului educațional, în egală măsură profesorii, părinții 

și copiii, să se poată concentra pe achizițiile educaționale”, declară d-nul Ștefan ILIE, 

primarul Municipiului Tulcea. 

D-na Inspector Școlar General, prof. Viorica PAVEL, inițiatoarea acestui demers, 

subliniază scopul și finalitatea evaluării standardizate: „Cred că un parteneriat puternic între 

școli, inspectorat și municipalitate poate aduce o schimbare substanțială și benefică pentru 

elevii municipiului Tulcea, acesta fiind și motivul pentru care am decis să demarăm 

împreună proiectul de testare standardizată inițială. Vrem să aflăm care sunt problemele de la 

nivel local, folosind date concludente pe baza cărora să construim soluții și politici potrivite 

pentru comunitatea noastră. Această acțiune comună este menită să furnizeze date pe care le 

avem, de obicei, doar în perioada Evaluării Naționale sau a Bacalaureatului și care indică 

«starea națiunii», adică nivelul real de pregătire al fiecărui elev”. 

Testarea standardizată se va desfășura în intervalul 6-19 octombrie și se va finaliza cu o 

amplă analiză a situației centralizatoare la nivelul municipiului, în urma raportului 

realizându-se atât un plan de măsuri implementat la nivel centralizat, cât și la nivelul 

instituțiilor de învățământ precum și prin planurile și programe individualizate de învățare 

adresate fiecărui beneficiar direct, conform noului Regulament-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). 
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