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INTRODUCERE 
 

 

Prezentul raport își propune să ofere o imagine a anului școlar 2016-2017 din două 

perspective: una statistică și alta descriptivă.  

Primul capitol prezintă statistici ale anului școlar analizat precum dinamica numărului de 

elevi, acoperirea necesarului de cadre didactice, rezultatele obținute la examene și concursuri ș.a., în 

comparație cu anul școlar 2015-2016.  

 Prima temă analizată în acest capitol se referă la evoluția numărului de preșcolari și elevi 

cuprinși în învățământul județean. Se constată scăderea continuă a numărului de educabili, dar sunt 

și situații unde numărul de preșcolari sau elevi a crescut. O altă statistică este evoluția resursei umane 

și acoperirea necesarului de personal didactic și didactic auxiliar. Sunt prezentate, de asemenea, date 

despre rețeaua școlară și managementul unităților de învățământ, cu informații despre concursurile 

de directori și directori adjuncți. Examenele și concursurile șolare au un loc bine definit în acest 

raport. Din analiza datelor, s-a constatat o îmbunătățire a rezultatelor obținute și o situare peste media 

națională la majoritatea acestor evaluări. 

Capitolul al II-lea prezintă activitățile majore derulate în vederea obținerii calității în 

educație. Inspecţia şcolară  a constituit principala formă de îndrumare, control şi evaluare a unităţilor 

de învăţământ şi a cadrelor didactice, realizată de personalul de specialitate din cadrul  

Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. Sunt prezentate informații obținute în urma acestei 

activități. O componentă importantă prezentă în raport este cea referitoare la perfecționarea cadrelor 

didactice.  

 O altă temă abordată în raportul de față o reprezintă asigurarea egalitățiii de șanse, atât pentru  

integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale, cât și pentru pregătirea elevilor capabili de 

performanță, ca o condiție implicită a calității actului educațional. 

 Anul 2017 – anul învățământului profesional și tehnic a fost o provocare pentru noi toți. În 

cuprinsul raportului se fac cunoscute activitățile organizate care au avut scopul de a promova acest 

tip de învățământ, cu beneficiile și avantajele aferente. Reușita acestor acțiuni este dovedită de 

numărul elevilor de clasa a IX-a înscriși sau repartizați în învățământul profesional. Numărul 

acestora a crescut comparativ cu anul școlar abia finalizat, însă această conștientizare trebuie 

continuată. 

 De asemenea, se fac referiri la activitatea educativă -prin proiecte și programe educative-, la 

educația non-formală care are un puternic impact pozitiv asupra beneficiarilor. Succesul  activităților 

a fost asigurat și de parteneriatele funcționale între instituții și alte entități cu atribuții în educația 

copiilor și elevilor. Mobilitățile în cadrul proiectelor europene oferă o imagine a învățământului 

european, cu modele de bune practici ce se pot adapta și învățământului local. 

Tabloul anului 2016-2017, concluziile și analizele din acest raport vor constitui un punct de 

pornire în conturarea direcțiilor de acțiune ale Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud în 

anul școlar 2017-2018. 
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I. REPERE STATISTICE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI JUDEȚEAN 
 

 

I.1. EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI 

 

În anul școlar 2016-2017 au fost înmatriculați 49.269 preșcolari și elevi. Această cifră 

demonstrează continua scădere a populației școlare. Față de anul școlar precedent au fost înscriși cu 

514 mai puțini elevi. Repartiția elevilor pe tipuri de învățământ:  

 

 
 

 

Din cei 47816 de elevi din învățământul de stat 23782 au fost înmatriculați în mediul rural. 

În mediul urban au funcționat 946 de grupe și clase în învățământul de stat bugetat și 84 de grupe și 

clase în învățământul special. În mediul rural, elevii au fost repartizați în 1337 de grupe și clase. S-

a constatat o ușoară creștere a numărului de elevi în învățământul privat.  

 

În continuare toate aceste date sunt analizate pe cicluri și tipuri de învățământ. 
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2015-2016 

Învățământ de stat bugetat 46975 47542 

   

Învățământ special 791 789 

   

Învățământ de stat cu taxă  50 87 

   

Total învățământ de stat 47816 48418 

   

Învățământ privat 1453 1365 

   

Total elevi județul Bistrița-Năsăud 49269 49783 
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I.1.1. Învățământul PREȘCOLAR 

  

Distribuția preșcolarilor în anul școlar 2016 – 2017 

 

 
 

În anul școlar 2016-2017, la nivelul învățământului preșcolar din județ s-a constatat o scădere 

a numărului de copii și a grupelor de program normal, respectiv 6492 preșcolari înscriși în 356 grupe, 

comparativ cu anul școlar precedent, când au funcționat 369 grupe cu un număr de 6625 preșcolari. 

De altfel, s-a menținut tendința de creștere a cererii pentru programul prelungit, evoluția fiind 

pozitivă de la 2185 copii în 90 grupe, la 2204 copii în 91 de grupe. 

De asemenea, se constată că, în mediul urban, numărul de grupe și copii la program prelungit 

este mai mare decât la program normal, respectiv 83 grupe cu 2040 preșcolari și 66 grupe cu 1272 

preșcolari. Comparativ, în mediul rural, numărul de grupe și copii este cu mult mai mare la program 

normal decât prelungit, respectiv 290 grupe cu 5220 preșcolari  și 8 grupe cu 164 copii. 

 

Evoluția efectivelor de preșcolari 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Mediul urban Mediul rural

1272

5220

2040

164

Distribuția preșcolarilor

Număr copii program
normal

Număr copii program
prelungit

Mediul Număr 

grupe 

program 

normal  

Număr 

copii 

program 

normal  

Număr 

grupe 

program 

prelungit  

Număr 

copii 

program 

prelungit  

Total 

grupe 

Total 

copii 

Mediul urban 66 1272 83 2040 149 3312 

       

Mediul rural 290 5220 8 164 298 5384 

       

Total  2016 – 2017  356 6492 91 2204 447 8696 
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2015 – 2016  369 6625 90 2185 459 8810 

       

2016 - 2017 356 6492 91 2204 447 8696 
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I.1.2. Învățământul PRIMAR 

 

Distribuția elevilor din învățământul primar în anul școlar 2016 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclul primar a funcționat, în anul școlar trecut,  cu un număr de 763 clase cuprinzând 14381 

elevi. Din acestea 240 clase au fost constituite în mediul urban și 523 în mediul rural. Distribuția 

elevilor a fost 61% în mediul rural și 39% in mediul urban. Din totalul de elevi, aproximativ 3000 

au studiat în regim simultan (232 în mediul urban și restul în mediul rural). 
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Mediul urban 240 5659 

   

Mediul rural 523 8722 

   

Total 2016 – 2017  763 14381 
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Evoluția efectivelor de elevi din învățământul primar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se observă trendul descendent al numărului de clase și de elevi, dacă analizăm și comparăm, 

anul școlar 2015-2016 cu anul școlar 2016-2017. 

 

 

I.1.3. Învățământul GIMNAZIAL  

 

Distribuția elevilor din învățământul gimnazial în anul școlar 2016 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciclul gimnazial, au fost constituite în anul școlar 2016-2017, un număr de 622 formațiuni 

de studiu care au însumat  12343 de elevi. În mediul urban au funcționat 185 de clase cu 4475 de 

elevi, iar în mediul rural au fost înscriși 7868 de elevi în 437 clase. 594 de elevi au învățat în regim 

simultan, împărțiți în 41 de clase. Aceste formațiuni de studiu sunt specifice mediului rural. 
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Mediul urban 185 4475 
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Total 2016 – 2017  622 12343 
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Evoluția efectivelor de elevi din învățământul gimnazial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Și la ciclul gimnazial se observă o scădere a efectivelor de elevi și a formațiunilor de studiu 

comparativ cu anul școlar 2015-2016. 
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I.1.4. Învățământul LICEAL (teoretic, tehnologic, vocațional) 

 

Distribuția elevilor din învățământul liceal în anul școlar 2016 – 2017 

 

 

În anul școlar 2016-2017, au fost constituite la ciclul liceal 370 de clase cu un total de 9508 

de elevi. În mediul urban filiera teoretică a avut un număr de 144 formațiuni de studiu însumînd 

3852 de elevi, filiera tehnologică 143 formațiuni cu 3548 de elevi și filiera vocațională, 33  de clase 

cu 972 de elevi. În mediul rural au fost înscriși 1136 de liceeni. 

Cele mai multe clase de liceu au funcționat la Colegiile Naționale ”Andrei Mureșanu” și 

”Liviu Rebreanu” din Bistrița cu cîte 32 de clase liceale, urmate de Colegiul Tehnic Infoel cu 31 de 

clase. În mediul urban cele mai multe clase a avut Liceul ”Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului (13 

clase). 

În ceea ce privește distribuția numărului de elevi: în Bistrița au fost 5132 de liceeni, urmat 

de orașul Năsăud cu 1513 elevi, Beclean 1174 de liceeni și Sîngeorz-Băi cu 553 de elevi. În mediul 

rural, au frecventat liceul 1136 de elevi, cei mai mulți fiind la Prundu Bîrgăului 341. 
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144 3852 143 3548 33 972 320 8372 

         

Mediul rural 17 414 33 722 0 0 50 1136 

         

Total  2016 – 

2017  
161 4266 176 4270 33 972 370 9508 
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Evoluția efectivelor de elevi din învățământul liceal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reducerea numărului de elevi afectează și acest ciclu atât în ceea ce privește numărul 

formațiunilor de studiu, cât și în ceea ce privește numărul de elevi. 
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I.1.5. Învățământul PROFESIONAL 

 

Distribuția elevilor din învățământul profesional în anul școlar 2016 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățământul profesional a funcționat cu un număr de 38 clase și 959 de elevi, în mediul 

urban și 25 clase însumând 577 de elevi în mediul rural. O formațiune de studiu a urmat un stagiu 

de pregătire practică în anul școlar 2016-2017.  Din totalul de 1536 de elevi, 62% dintre ei provin 

din mediul urban, iar 38%  din mediul rural. 

 

 
 

 

Evoluția efectivelor de elevi din învățământul profesional 
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62%

Mediul rural
38%

Distribuția elevilor din școala profesională

Mediul Număr 

clase școală 

profesională  

Număr elevi  

școală 

profesională  

Număr 

clase stagii 

de pregătire 

practică  

Număr elevi 

stagii de 

pregătire 

practică  

Mediul urban 38 959 1 12 

     

Mediul rural 25 577 0 0 

     

Total  2016 – 2017  63 1536 1 12 

An școlar Număr 

clase școală 

profesională  

Număr elevi 

școală 

profesională  

Număr 

clase stagii 

de pregătire 

practică  

Număr elevi 

stagii de 

pregătire 

practică  

2015 – 2016  50 1262 1 30 

     

2016 - 2017 63 1536 1 12 
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Numărul elevilor cuprinși în clasele de învățământ profesional a crescut simțitor, interesul 

acestora pentru calificări profesionale cerute pe piața muncii este vizibilă. 

 

 

I.1.6. Învățământul POSTLICEAL 

 

Distribuția elevilor din învățământul postliceal în anul școlar 2016 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățământul postliceal a funcționat în anul școlar 2016-2017, cu un număr de 15 formațiuni  

de studiu bugetate, însumând 390 de elevi și 2 formațiuni cu taxă, care aveau în componență 50 de 

elevi. Peste 220 dintre ei au fost înscriși la Liceul Teoretic Sanitar Bistrița, în cele 9 clase. 4 clase au 

funcționat la Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Maieru, cîte o clasă au fost la Liceul Tehnologic 

Agricol Bistrița, la Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița și Colegiul Silvic ”Transilvania” Năsăud. 
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Evoluția numărului de elevi
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2016 - 2017

Mediul Număr clase  Număr elevi  

Mediul urban bugetat 11 295 

   

Mediul rural bugetat 4 95 

   

Total învățământ postliceal bugetat 15 390 

   

Mediul  urban cu taxă 2 50 

   

Învățământ postliceal cu taxă 2 50 

   

Total   Învățământ postliceal 2016 – 2017 17 440 
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Evoluția efectivelor de elevi în învățământul postliceal 

 

 

 

 

 

 

Interesant este faptul că la învățămîntul postliceal, numărul de clase și de elevi au fost în 

creștere față de anul precedent. În plus sunt 2 clase cu 46 elevi față de anul școlar 2015- 2016. 

 

 
 

I.1.7. Învățământul SPECIAL 
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Anul școlar Număr clase  Număr elevi  

2015 – 2016  15 394 

   

2016 - 2017 17 440 

Anul școlar 

Număr 

copii 

învățământ 

preșcolar 

Număr 

elevi  

învățământ 

primar 

Număr 

elevi  

învățământ 

gimnazial 

Număr 

elevi  

învățământ 

liceal 

Număr 

elevi 

învățământ 

profesional 

Număr 

elevi 

stagii de 

pregătire 

practică 

Total 

2015 – 2016  53 177 340 107 71 41 789 

        

2016 – 2017  41 196 339 44 131 40 791 
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Învățământul  special a fost constituit la nivelul județului Bistrița – Năsăud,  în anul școlar 

2016-2017, cu 41 de elevi la nivelul învățământului preșcolar, cu 196 de elevi la nivelul 

învățământului primar, cu 339 de elevi la nivelul învățământului gimnazial, cu 44 de elevi la nivelul 

liceal și cu  144 de elevi  la nivelul învățământului profesional. 

 

 
 

 
 

I.1.8. A DOUA ȘANSĂ 

 

Evoluția efectivelor de elevi în învățământul a doua șansă 
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2015 – 2016  5 98 
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Unitățile școlare în care programul ”A Doua Șansă” s-a desfășurat sunt Școala Gimnazială 

”Mihai Eminescu” Năsăud și CSEI nr. 1 Bistrița pentru Penitenciarul Bistrița, nivel I-IV. 

 

 

I.1.9. Învățământul în limba MATERNĂ 

 

Învățământul în limba maternă s-a desfășurat în limba maghiară și în limba germană, existând 

posibilitatea de a studia în respectivele limbi materne de la grădiniță până la liceu. 

Învățământul în limba maghiară: 

 Învățământ preșcolar – 288 de preșcolari au studiat în localitățile: Bistrița, Beclean, 

Braniștea, Cireșoaia, Bozieș, Coldău, Matei, Fîntînele, Nimigea, Șintereag, Uriu, Teaca, 

Țigău și Vița. 

 370 de elevi de învățământ primar au învățat în 27 clase în regim de sine stătător sau simultan 

 Clase gimnaziale au funcționat la Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița, Școala 

Gimnazială Grigore Silași Beclean, Școala Gimnazială Cireșoaia, Școala Gimnazială Matei, 

Școala Gimnazială Dsiada Jeno Vița și la Școala Gimnazială Nimigea, cu un total  de 286 de 

elevi. 

 134 de elevi au studiat în liceu. 

 

 
 

Învățământul în limba germană: 

 Preșcolar: 96 de copii au studiat în 4 grupe în Bistrița, la GPN nr. 8 și GPP nr. 13 

 Elevii au studiat în limba germană maternă la Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița: 

137 de elevi de ciclul primar, 81 de elevi de gimnaziu și 75 de liceeni.  
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I.1.10. Învățământul PRIVAT 

 

Învățământul privat a fost în creștere în anul școlar 2015-2016. Această creștere s-a constatat 

la toate ciclurile de învățământ, începînd cu ciclul preșcolar și până la liceu. Graficele prezentate 

demonstrează că acest tip de învățământ oferă o alternativă, care are din ce în ce mai multă căutare. 
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Repartiția elevilor pe cicluri de învățământ, 
an școlar 2016 - 2017

Număr copii învățământ preșcolar

Număr elevi  învățământ primar

Număr elevi  învățământ gimnazial

Număr elevi  învățământ liceal

Număr elevi învățământ postliceal

Anul școlar 

Număr 

copii 

învățământ 

preșcolar 

Număr 

elevi  

învățământ 

primar 

Număr 

elevi  

învățământ 

gimnazial 

Număr 

elevi  

învățământ 

liceal 

Număr 

elevi 

învățământ 

postliceal 

Total 

2015 – 2016  194 89 53 363 666 1365 

       

2016 – 2017  179 132 66 397 679 1453 
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I.1.11. Echivalarea STUDIILOR 

 

În anul școlar 2016-2017 numărul elevilor, care s-au întors din străinătate, pentru a-și 

continua studiile, este în ușoară creștere față de anul școlar precedent. 175 de elevi au solicitat 

echivalarea studiilor urmate în străinătate, față de 159 în anul 2015-2016. Ponderea elevilor din 

mediul urban și mediul rural este aproximativ aceeași. Aproape jumătate sunt elevi din ciclul primar, 

iar cei mai mulți s-au întors din Spania. Statistica completă este redată mai jos: 

 

Țara 

Numărul elevilor care au solicitat 

echivalarea studiilor efectuate în 
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Nivelul de învățământ pentru care au solicitat înscrierea 

Număr elevi 

Primar 83 

Gimnazial 65 

Liceal - zi 19 

Liceal -seral 3 

Profesional 4 

Postliceal 1 

 

 
 

În anul școlar 2016-2017, din  județul Bistrița-Năsăud, au  plecat 59 de elevi  să studieze în alte țări, 

cei mai mulți în Gemania. Acest număr este mai mare față de cel din anul școlar precedent, când au 

plecat 43 de elevi la studii în străinătate.  
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I.2. EVOLUȚIA RESURSEI UMANE 

 

În anul şcolar 2016-2017 au fost încadrate un număr de 3623 cadre didactice, faţă de 3603 în 

anul şcolar 2015-2016.  

Diagrama de mai jos arată distribuţia acestora pe categorii, comparativ în cei doi ani şcolari, 

2015-2016 şi 2016-2017:  

 

 
 

Se observă că numărul titularilor a crescut (de la 2838 la 2882), la fel și numărul suplinitorilor 

fără studii corespunzătoare postului (de la 39 la 53). În schimb a scăzut numărul suplinitorilor 

calificați (de la 561 la 541), al asociaților (de la 54 la 43) și al pensionarilor (de la 115 la 104).  

În ceea ce priveşte situaţia personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic, situaţia 

comparativă este următoarea: 
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I.3. EVOLUȚIA REȚELEI ȘCOLARE 

  

REŢEA ŞCOLARĂ       

2016-2017 

Total din care: URBAN RURAL 

JUDET PJ STRUCT PJ STRUCT PJ STRUCT 

                

GRADINITA 123 11 112 11 25   87 

I-IV 66   66   5   61 

I-VIII 101 67 34 9 2 58 32 

LICEU 26 26   18   8   

LICEU 

INV.SPECIAL 1 1   1       

C.S.E.I. 4 4   4       

SCOLI : 321 109 212 43 32 66 180 

        

PALAT 1 1   1       

CLUBURI 3 3   3       

CSS 1   1   1     

TOTAL 5 4 1 4 1   0 

UNITATI 

SCOLARE 326 113 213 47 33 66 180 

                

CCD 1 1   1       

C.J.R.A.E. 1 1   1       

ISJ 1 1   1       

TOTAL RETEA : 329 116 213 50 33 66 180 

 

Anul  școlar 2016-2017  a numărat  321 de unități școlare, dintre care 109 cu personalitate juridică. 

Situația rețelei școlare pe tipuri de unități de învățământ, comparativ cu anul școlar 2015-2016 este 

următoarea:  
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I.4. REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENE NAȚIONALE, OLIMPIADE ȘI 

CONCURSURI  

 

I.4.1. Evaluarea NAȚIONALĂ pentru absolvenții claselor a VIII-a 

 

La examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a s-au înscris 2410 

candidați, dintre care s-au prezentat 2343. Dintre aceștia 1845 au reușit să obțină medii peste 5. La 

nivel național, 76,9% dintre candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5. La nivelul județul 

nostru procentul a fost de 78,7%, puțin peste media națională. 

 

Anul școlar Înscriși Prezenți Medii peste 5 Medii sub 5 

2015 – 2016 2557 2512 1874 638 

2016 – 2017 2410 2343 1845 498 

 

 
 

Se constată (comparativ cu anul școlar 2015-2016) o scădere a numărului de elevi înscriși, 

respectiv prezenți,dar și o scădere a mediilor sub 5. 

La nivel național, 467 de candidați au obținut media 10, 6 dintre ei fiind din județul nostru. 
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Din analiza rezultatelor pe tranșe de medii se constată că 65% dintre elevi au obținut medii 

cuprinse între 5-8,99 iar 13,74% au obținut medii între 9 și 10. 

 

 
 

În continuare prezentăm o statistică comparativă între unitățile școlare grupate în categoriile: 

licee, școli gimnaziale mari (peste 600 de elevi), școli gimnaziale medii ( 300-600 elevi) și școli 

gimnaziale mici ( sub 300 de elevi). 

 

Nr. Licee Înscriși Prezenți 
Medii 

peste 5 

Medii 

sub 5 

1 Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Bistrița 86 86 83 3 

2 Colegiul Național "George Coșbuc" Năsăud 18 18 16 2 

3 Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița 70 70 64 6 

4 Colegiul Național "Petru Rareș" Beclean 28 28 28 0 

5 Liceul "Radu Petrescu" Prundu Bîrgăului 65 64 61 3 

6 Liceul Creștin "Logos" Bistrița 12 12 12 0 

7 Liceul Cu Program Sportiv Bistrița 24 24 16 8 

8 Liceul De Arte "Corneliu Baba" Bistrița 20 20 16 4 

9 Liceul De Muzică "Tudor Jarda" Bistrița 13 13 11 2 

10 Liceul Tehnologic "I. C. Românul" Căianu Mic 24 24 20 4 

11 Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Maieru 58 58 44 14 

12 Liceul Tehnologic Feldru 47 47 44 3 

13 Liceul Tehnologic Lechința 20 19 11 8 

14 Liceul Tehnologic Telciu 63 62 34 28 

15 Liceul Tehnologic Tîrlișua 13 12 11 1 

16 Liceul Teoretic "Constantin Romanu Vivu" Teaca 45 44 25 19 
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Liceul Tehnologic Tîrlișua

Liceul Teoretic "Constantin Romanu Vivu" Teaca
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Nr. Școli cu peste 600 elevi Înscriși Prezenți 
Medii 

peste 5 

Medii 

sub 5 

1 Şcoala Gimnazială „A. P. Alexi” Sîngeorz Băi 104 95 79 16 

2 Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Bistriţa 78 78 78 0 

3 Şcoala Gimnazială „Florian Porcius” Rodna 67 67 40 27 

4 Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean 64 64 59 5 

5 Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistriţa 64 63 60 3 

6 Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud 70 64 53 11 

7 Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Bistriţa 96 94 84 10 

8 Şcoala Gimnazială Dumitra 42 39 31 8 

9 Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița 77 77 73 4 

10 Şcoala Gimnazială Nr. 4 Bistriţa 58 58 46 12 
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Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistriţa

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud

Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Bistriţa

Şcoala Gimnazială Dumitra

Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Bistriţa

Prezență - școli cu peste 600 de elevi
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Nr. Școli cu 300 – 600 elevi Înscriși Prezenți 
Medii 

peste 5 

Medii 

sub 5 

1 Şcoala Gimnazială „Enea Grapini” Şanţ 46 45 35 10 

2 Şcoala Gimnazială „I. I. Mureşianu” Rebrişoara 42 42 40 2 

3 Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Reteag 16 16 10 6 

4 Şcoala Gimnazială „Iustin Ilieşiu” Anieş 24 24 14 10 

5 Şcoala Gimnazială „Nicolae Drăganu” Zagra 36 34 19 15 

6 Şcoala Gimnazială „Vasile Scurtu” Parva 26 25 19 6 

7 Şcoala Gimnazială Budacu de Sus 13 13 10 3 

8 Şcoala Gimnazială Ilva Mare 19 19 17 2 

9 Şcoala Gimnazială Josenii Bîrgăului 13 13 10 3 

10 Şcoala Gimnazială Livezile 21 21 14 7 

11 Şcoala Gimnazială Nimigea de Jos 36 36 33 3 

12 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa Bîrgăului 34 30 18 12 

13 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ilva Mică 30 30 26 4 

14 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Leşu 27 26 19 7 

15 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lunca Ilvei 33 33 25 8 

16 Şcoala Gimnazială Nr.7 Bistrita 6 6 3 3 

17 Şcoala Gimnazială Petriş 23 23 19 4 

18 Şcoala Gimnazială Rebra 29 28 17 11 

19 Şcoala Gimnazială Şieu 25 25 22 3 

20 Şcoala Gimnazială Şieu-Măgheruş 7 7 4 3 

21 Şcoala Gimnazială Şieuţ 33 33 26 7 

22 Şcoala Gimnazială Şintereag 31 31 18 13 

23 Şcoala Gimnazială Spermezeu 19 17 10 7 

24 Şcoala Gimnazială Tiha Bîrgăului 25 23 23 0 

25 Şcoala Gimnazială Tureac 25 25 20 5 

26 Şcoala Gimnazială Uriu 32 22 13 9 

27 Scoala Gimnazială Vermes 13 13 2 11 
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Nr. Școli cu mai puțin de 300 de elevi Înscriși Prezenți 
Medii 

peste 5 

Medii 

sub 5 

1 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Bistrița  1 1 0 1 

2 Şcoala Gimnazială „Dariu Pop” Măgura Ilvei 12 12 12 0 

3 Şcoala Gimnazială „Dsida Jeno” Vița 13 13 9 4 

4 Şcoala Gimnazială „G. Herinean” Galaţii Bistriţei 21 19 14 5 

5 Şcoala Gimnazială „Gavril Istrate” Nepos 14 14 13 1 

6 Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Coşbuc 13 13 12 1 

7 Şcoala Gimnazială „I. S. Pavelea” Runcu Salvei 14 10 5 5 

8 Şcoala Gimnazială „Iuliu Prodan” Chiochiș 27 27 11 16 

9 Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Chiuza 16 16 10 6 

10 Şcoala Gimnazială „Paul Tanco” Monor 8 7 6 1 

11 Şcoala Gimnazială „Petru Rareş”Ciceu-Mihăieşti 14 13 7 6 

12 Şcoala Gimnazială „Sever Pop” Poiana Ilvei 11 11 7 4 

13 Şcoala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva 14 15 10 3 

14 Şcoala Gimnazială „V. G. Borgovan” Corvineşti 9 4 2 2 

15 Şcoala Gimnazială Braniştea 3 2 2 0 

16 Şcoala Gimnazială Budacu de Jos 7 7 3 4 

17 Şcoala Gimnazială Budeşti 12 12 6 6 

18 Şcoala Gimnazială Ciceu-Giurgeşti 4 4 4 0 

19 Şcoala Gimnazială Cireşoaia 10 9 9 0 

20 Şcoala Gimnazială Dumitrița 11 11 8 3 

21 Şcoala Gimnazială Matei 10 10 9 1 

22 Şcoala Gimnazială Mărişelu 17 17 16 1 

23 Școala Gimnazială Miceștii de Cîmpie 10 10 6 4 

24 Școala Gimnazială Milaș 13 13 8 5 

25 Şcoala Gimnazială Negrileşti 25 25 18 7 

26 Şcoala Gimnazială Nuşeni 12 12 4 8 

27 Şcoala Gimnazială Romuli 29 28 16 12 

28 Şcoala Gimnazială Şieu-Odorhei 14 14 10 4 

29 Şcoala Gimnazială Silivaşu de Cîmpie 10 10 6 4 

30 Şcoala Gimnazială Sînmihaiu de Cîmpie 14 14 5 9 

31 Şcoala Gimnazială Urmeniş 12 12 12 0 
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Prezență - școli cu mai puțin de 300 de elevi
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I.4.2. Examenul de BACALAUREAT 

 

La Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, rata de promovare, la nivel 

național a fost de 72,9% (după contestații), față de 68,1 %, în 2016. Rata de promovare, în județul 

nostru a fost de 76,22 %, peste media la nivel național. 

Rata de promovare, în funcție de filieră se prezintă astfel: 

Filiera teoretică: 90,1 %, față de 86,8 % (2016) 

Filiera tehnologică: 53,1 % față de 46,3 % (2016) 

Filiera vocațională: 78,6%, față de 71,6% (2016) 

Se constată o variație, în procente, semnificativă, la filierele tehnologică și vocațională 

(6,8%, respectiv 7%). 

 

Sesiunea Iunie – Iulie 

 

Anul școlar Înscriși Prezenți Reușiți Promovabilitate 

2015 – 2016 2162 2035 1423 69,93% 

2016 – 2017 2045 1947 1484 76,22% 

 

 

 
 

Cei mai mulți candidați au obținut medii între 8-9,99,nefiind obținută,însă, nicio medie de 10. 
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Unitate școlară Înscriși 
Prezen

ți 

Reusi

ți  

Promov

abilitate 

COLEGIUL ECONOMIC NĂSĂUD 138 129 79 61.24% 

COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI 

MUREȘANU" BISTRIȚA 

212 209 201 96.17% 

COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" 

NĂSĂUD 

173 172 166 96.51% 

COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" 

BISTRIȚA 

213 213 209 98.12% 

COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" 

BECLEAN 

172 170 150 88.24% 

COLEGIUL SILVIC "TRANSILVANIA" 

NĂSĂUD 

77 65 28 43.08% 

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE MOISIL" 

BISTRIȚA 

64 55 17 30.91% 

COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA 164 158 105 66.46% 

LICEUL "RADU PETRESCU" PRUNDU 

BÎRGĂULUI 

73 68 65 95.59% 

LICEUL CREȘTIN "LOGOS" BISTRIȚA 6 6 6 100% 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA 148 146 97 66.44% 

LICEUL DE ARTE "CORNELIU BABA" 

BISTRIȚA 

59 59 54 91.53% 

LICEUL DE MUZICĂ "TUDOR JARDA" 

BISTRIȚA 

27 27 23 85.19% 

LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" 

BECLEAN 

34 24 4 16.67% 

LICEUL TEHNOLOGIC "I. C. ROMÂNUL" 

CĂIANU MIC 

17 16 11 68.75% 

LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" 

MAIERU 

39 37 14 37.84% 

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN 47 45 15 33.33% 

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA 37 29 6 20.69% 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII 

BISTRIȚA 

19 18 10 55.56% 

LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU 15 15 5 33.33% 

LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER 

BISTRIȚA 

13 8 1 12.50% 

LICEUL TEHNOLOGIC LECHINȚA 8 7 2 28.57% 

LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU 19 12 2 16.67% 

LICEUL TEORETIC "C. R. VIVU" TEACA 25 21 9 42.86% 

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" 

FELDRU 

10 6 1 16.67% 

LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" 

SÎNGEORZ-BĂI 

141 139 132 94.96% 

LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA 95 93 72 77.42% 
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Cea mai mare rată de promovare s-a înregistrat la: Liceul Creștin "Logos" Bistrița, Colegiul 

Național "Liviu Rebreanu" Bistrița, Colegiul Național "George Coșbuc" Năsăud, Colegiul Național 

"Andrei Mureșanu" Bistrița, Liceul "Radu Petrescu" Prundu Bîrgăului. 

Liceele cu promovabilitatea cea mai mică: Liceul Tehnologic Forestier Bistrița, Liceul 

Teoretic "Henri Coandă" Feldru, Liceul Tehnologic Telciu, Liceul Tehnologic "Henri Coandă" 

Beclean, Liceul Tehnologic Agricol Bistrița. 
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Distribuția pe medii pe unități de învățământ 
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Sesiunea August – Septembrie 

 

 

Anul școlar Înscriși Prezenți Reușiți Promovabilitate 

2015 – 2016 474 378 105 27,77% 

2016 – 2017 490 348 96 27,58% 
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I.4.3. Examenul pentru certificarea calificării absolvenților învățământului liceal, filieră 

vocațională 

  

Examenul s-a desfăşurat în următoarele centre de examinare, conform O.M.E.N. nr. 4433 din 

29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare 

a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională: 

- Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistriţa, în data de  30-31 mai 2017 ; 

- Liceul de Arte ,,Corneliu Baba” Bistrița, în data de 30 mai 2017; 

- Colegiul Național ,,George Coșbuc” Năsăud, în data de 08 mai 2017. 

- Liceul cu Program Sportiv Bistrița, în data de 11 mai 2017. 

S-au remarcat proiecte cu teme interesante, cu un conținut valoros de informații, de un nivel 

estetic superior. Elevii au demonstrat că au dobândit reale calități și deprinderi în aplicarea 

cunoștințelor dobândite pe parcursul anilor de studii.  

Situaţia statistică privind rezultatele examenului pentru certificarea calificării absolvenților 

învățământului liceal, filiera vocațională:  

 

Unitatea de învățământ 

A
b

so
lv

en
ți

 

cl
a
sa

 a
 X

II
-a

 

În
sc

ri
şi

 

P
re

z
en

ţi
 

A
b

se
n

ţi
 

P
ro

m
o
v
a
ţi

 

R
es

p
in

şi
 

P
ro

m
o
v
a
b

il
it

a
te

  

Liceul de Muzică ,,Tudor 

Jarda” Bistrița 

Specializarea: Muzică 

26 26 26 - 22 4 84,61% 

Liceul de Artă ,,Corneliu 

Baba” Bistrița 

Specializarea: Arte plastice 

30 28 28 - 28 - 100% 

Liceul de Artă ,,Corneliu 

Baba” Bistrița 

Specializarea: Arhitectură 

29 28 26 2 26 - 100% 

Colegiul Național ,,George 

Coșbuc” Năsăud 

Specializarea: Învățător-

educator 

26 26 26 - 26 - 100% 

Liceul cu Program Sportiv 

Bistrița 

Filiera: Sportivă  

 

80 80 80 - 80 - 100% 
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I.4.4. Examenul pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții 

claselor cu profil intensiv și bilingv al unei limbi străine 

Nr. 

crt. 

Unitatea școlară  

Limba 

Număr 

participanți 

Promovabilitate 

1. Colegiu Național Liviu 

Rebreanu Bistrița  

Limba franceză 
28 100% 

2. Colegiu Național Liviu 

Rebreanu Bistrița 

Limba engleză 
57 100% 

3.  Colegiu Național Andrei 

Mureșanu Bistrița 

Limba engleză 
28 100% 

 

I.4.5. Examenul de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de 

matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică 

 

Unitatea şcolară 

Număr elevi 

D
in

 c
la

se
le

 d
e 

p
ro

fi
l 

In
sc

ri
şi

 l
a 

at
es

ta
t 

P
re

ze
n
ţi

 

Promovaţi 

R
es

p
in

şi
 

P
ro

m
o
v
ab

il
it

at
e 

%
 

Nr. 

Tranşe de medii 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 
10 

Colegiul Național 

”Andrei Mureșanu” 

Bistrița 

Matematică 

informatică 

– intensiv            

22 22 22 3 1 12 6 0 100% 

Colegiul Naţional 

„Liviu Rebreanu” 

Bistriţa 

Matematică 

informatică 

– intensiv –  

33 33 33 0 5 16 12 0 100% 

Colegiul Tehnic 

INFOEL Bistrita 

Matematică 

informatică 

- intensiv 

46 45 45 13 9 15 8 0 100% 

Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” Beclean 

Matematică 

informatică 

- intensiv 

25 25 25 0 0 5 20 0 100% 

Colegiul Naţional 

„George Coşbuc” 

Năsăud 

Matematică 

informatică 
53 53 53 0 5 40 8 0 100% 

Colegiul Economic 

Năsăud 

Matematică 

informatică 
25 24 24 5 12 7 0 0 100% 

Liceul Teoretic 

“Solomon Haliţă” 

Sângeorz-Băi 

Matematică 

informatică  

 

29 28 28 0 6 16 6 0 100% 

Liceul “Radu Petrescu” 

Prundu Bîrgăului 

Matematică 

informatică 

 

21 21 21 2 5 14 0 0 100% 

TOTAL 254 251 251 23 43 125 60 0 100% 
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I.4.6. Examene de ABSOLVIRE a liceelor tehnologice/ școlilor profesionale/ școlilor 

postliceale 

 

Rezultate examene de absolvire în ÎPT 

AN  ȘCOLAR 2015 - 2016 

 

Absolvenți județ BN Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși Procent 

Stagii de pregătire practică N3 65 65 0 65 0 100 

Absolvenți de liceu – N4 891 891 0 891 0 100 

Învățământ profesional  

de doi ani – N3 

92 92 0 92 0 100 

Învățământ postliceal – N5 245 245 0 

 

244 1 99,59 

TOTAL 1293 1293 0 1292 1 99,92 

 

 

AN  ȘCOLAR  2016 – 2017 

 

Absolvenți județ BN Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși Procent 

Stagii de pregătire practică N3 42 42 0 42 0 100 

Absolvenți de liceu – N4 785 785 0 785 0 100 

Învățământ profesional – N3 356 356 0 356 0 100 

Învățământ postliceal – N5 230 230 0 223 7 96,95 

TOTAL 1413 1413 0 1406 7 99,50 
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ABSOLVENȚI ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 2017 
1. Sudor – 41 

2. Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic- 16 

3. Lăcătuș mecanic prestări servicii - 45 

4. Mecanic auto – 41 

5. Mecanic agricol – 33 

6. Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimenntație – 26 

7. Frizer – coafor - manichiurist- pedichiurist -23 

8. Tâmplar universal – 18 

9. Electrician exploatare joasă tensiune – 46 

10. Pădurar / fermier montan – 21 

11. Confecționer produse textile – 20 

12. Instalator instalații tehnico – sanitare și de gaze – 9 

13. Lucrător hotelier – 17 

 

TOTAL ABSOLVENȚI ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - 356 
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I.4.7. Examenul de DEFINITIVARE în învățământ 

 

Anul 2016 2017 

Candidați înscrişi 192 122 

Candidați prezenţi 165 120 

Candidați eliminaţi 0 0 

Candidați retrași 41 12 

Candidați prezenţi la proba scrisă 124 108 

Candidați promovaţi 86 84 

Candidați nepromovaţi 38 24 

Promovabilitate 69,35 % 77,77% 

 

 Se observă că procentul de promovabilitate a crescut cu 8 procente față de anul 2016, județul 

Bistrița – Năsăud situându-se pe primul loc pe țară la Examenul de definitivat din 2017 
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I.4.8. Concursul de ocupare a posturilor didactice vacante – TITULARIZARE 

 

Anul 2016 2017 

Candidați înscrişi 517 555 

Candidați validați 447 552 

Candidați prezenţi la proba scrisă 363 394 

Note peste 7 165 198 

Note între 5 și 6,99 130 124 

Note mai mici de 5 66 72 

Lucrări anulate 2 0 

  

La concursul de Titularizare  2016 a fost o notă de 10, la disciplina Istorie, iar în anul 2017 

s-a păstrat această situație, un candiat obținând nota 10 la disciplina Arte Vizuale. Se remarcă, de 

asemenea o creștere substanțială a notelor peste 7 obținute la acest concurs, procentul pe județul 

Bistrița – Năsăud fiind de 50,25%, față de 47,63% la nivel național. 
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I.4.9. OLIMPIADE și CONCURSURI școlare 

Olimpiadele și concursurile școlare s-au desfășurat conform OMEN 3248/14.02.2017, iar  la 

nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăsud au fost derulate 21 de olimpiade școlare și 

14 concursuri școlare înscrise în Calendarul competițiilor școlare cu finanțare MEN. S-au înscris un 

număr mare de elevi și majoritatea au participat la competiții. Cei calificați la etapa națională, în 

număr de 230, au reușit să se remarce, 111 dintre ei obținând premii și mențiuni. 

 

Faza județeană 

Concursul / Olimpiada Înscriși Prezenți 
Premii 

I 

Premii 

II 

Premii 

III 
Mențiuni 

Calificați 

națională 

Olimpiada județeană de Biologie 107 96 5 4 4 28 6 

Olimpiada județeană de Chimie 81 77 5 5 4 25 6 

Olimpiada județeană de Fizică 140 129 5 3 3 40 9 

Olimpiada județeană de Geografie 66 59 5 3 3 7 5 

Olimpiada județeană de Informatică 114 103 8 9 5 27 18 

Olimpiada județeană de Istorie 99 87 5 5 5 20 5 

Olimpiada județeană de Limba Engleză 232 211 11 9 9 47 7 

Olimpiada județeană de Limba Germană 19 15 5 2 3 2 4 

Olimpiada județeană de Lb Maghiară  59 50 8 5 5 0 7 

Olimpiada județeană de Limba Română 305 257 10 10 9 42 12 

Olimpiada județeană de Limbi Romanice 100 92 9 11 5 11 13 

Olimpiada județeană de Matematică 158 151 9 8 8 42 10 

Olimpiada jud. de Pedagogie-Psihologie 19 19 5 3 1 1 8 

Olimpiada județeană de Religie 183 153 20 19 12 17 18 

Olimpiada județeană de Socio-umane 66 59 7 5 6 5 5 

Olimpiada județeană de Tehnologii 80 78 12 2 0 23 15 

Olimpiada județeană de TIC 49 41 5 5 5 15 5 

Olimpiada județeană Științele Pământului 16 9 1 1 1 3 2 

Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață 288 258 4 4 4 42 4 

Olimpiada satelor  - Matematică 60 58 4 4 4 18 12 

Olimpiada de Lingvistică  186 163 5 5 5 27 8 

Barangolas Europaban (Limba maghiara) 21 21 3 3 3 0 3 

Concursul Adolf Haimovici - matematică 90 89 9 11 9 35 12 

Concursul de comunicări științifice - Bio 5 4 1 1 2 0 1 

Concursul de Matematică-Gimnazii Magh. 41 38 4 4 4 2 4 

Concursul de ortografie Furkesz-Lb Magh. 12 12 1 1 1 1 2 

Concursul  Simonyi Zsigmond-Lb magh. 22 22 4 4 3 1 3 

Concursul Petru Poni – Chimie 25 23 4 3 1 7 3 

Concursul Zrinyi Ilona-Matematică magh. 223 223 11 12 10 20 2 

Cultură și civilizație în România 15 15 3 3 3 0 0 

Cultură și spiritualitate românească 89 69 2 2 2 14 2 

Istoria și tradițiile minorității maghiare 26 26 2 2 0 0 4 

Istorie și societate în dimensiune virtuală 24 17 2 2 2 0 2 

Made for Europe 5 5 3 1 1 0 2 

Universul cunoașterii prin lectură 120 112 4 4 4 20 4 

Vidam Versek Versmondo Versenye  80 80 10 8 7 0 7 

TOTAL 3225 2921 211 183 153 542 230 
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Rezultate pe școli 

 

Nr. Unitați școlare Loc I Loc II Loc III Total 

1.  Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Bistrița 29 29 14 72 

2.  Colegiul Național "George Coșbuc" Năsăud 13 10 8 31 

3.  Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița 34 26 23 83 

4.  Colegiul Național "Petru Rareș" Beclean 8 6 11 25 

5.  Colegiul Silvic Transilvania Năsăud  1 2 3 

6.  Colegiul Tehnic "Grigore Moisil" Bistriţa 1   1 

7.  Colegiul Tehnic INFOEL Bistriţa 11 2 1 14 

8.  Liceul "Radu Petrescu" Prundu Bîrgăului 1 2 6 9 

9.  Liceul Creștin "Logos" Bistrița 1 1  2 

10.  Liceul Cu Program Sportiv Bistrița 2 1 1 4 

11.  Liceul De Arte "Corneliu Baba" Bistrița 1   1 

12.  Liceul De Muzică "Tudor Jarda" Bistrița 7 4 1 12 

13.  Liceul Tehnologic "I. C. Românul" Căianu Mic 2   2 

14.  Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Maieru 6 4 4 14 

15.  Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița 1   1 

16.  Liceul Tehnologic Feldru  1 3 4 

17.  Liceul Tehnologic Lechința 3 2  5 

18.  Liceul Tehnologic Telciu 2 2 1 5 

19.  Liceul Teoretic „Solomon Haliță” Sîngeorz Băi 1 3 1 5 

20.  Şcoala Gimnazială „A. P. Alexi” Sîngeorz Băi  1 3 4 

21.  Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Bistriţa 5 4 2 11 

22.  Şcoala Gimnazială „Gavril Istrate” Nepos  1  1 

23.  Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean 2 4 1 7 

24.  Şcoala Gimnazială „I. I. Mureşianu” Rebrişoara  2  2 

25.  Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Chiuza  1  1 

26.  Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistriţa 1 3 1 5 

27.  Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud 7 7 7 21 

28.  Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Bistriţa 4 1 3 8 

29.  Şcoala Gimnazială Budacu de Sus   1 1 

30.  Şcoala Gimnazială Cireşoaia 3 1 2 6 

31.  Şcoala Gimnazială Ilva Mare  1  1 

32.  Şcoala Gimnazială Matei 3 1 1 5 

33.  Şcoala Gimnazială Nimigea de Jos 3  1 4 

34.  Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița 4 7 6 17 

35.  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ilva Mică 2  2 4 

36.  Şcoala Gimnazială Nr. 2 Leşu 2   2 

37.  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lunca Ilvei 1   1 

38.  Şcoala Gimnazială Nr. 4 Bistriţa  1  1 

39.  Şcoala Gimnazială Rebra 1   1 

40.  Şcoala Gimnazială Spermezeu  1  1 

41.  Şcoala Gimnazială Şieu-Odorhei  1  1 

42.  Şcoala Gimnazială Tiha Bîrgăului   1 1 

43.  Şcoala Gimnazială Uriu  1  1 

 Total 161 132 107 400 
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Rezultate pe școli la etapa națională 

 

Nr. Unitați școlare Premii și mențiuni 

1.  Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Bistrița 15 

2.  Colegiul Național "George Coșbuc" Năsăud 8 

3.  Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița 21 

4.  Colegiul Național "Petru Rareș" Beclean 9 

5.  Colegiul Silvic Transilvania 3 

6.  Colegiul tehnic Infoel Bistrița 6 

7.  Colegiul tehnic "Grigore Moisil" Bistrița 3 

8.  Liceul "Radu Petrescu" Prundu Bîrgăului 1 

9.  Liceul Cu Program Sportiv Bistrița 2 

10.  Liceul De Arte "Corneliu Baba" Bistrița 3 

11.  Liceul De Muzică "Tudor Jarda" Bistrița 14 

12.  Liceul Tehnologic "I. C. Românul" Căianu Mic 1 

13.  Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Maieru 7 

14.  Liceul Tehnologic Lechința 1 

15.  Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Bistriţa 4 

16.  Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean 2 

17.  Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud 4 

18.  Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Bistriţa 1 

19.  Şcoala Gimnazială Cireşoaia 1 

20.  Şcoala Gimnazială Nimigea de Jos 1 

21.  Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița 2 

22.  Şcoala Gimnazială Nr. 2 Leşu 2 
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I.4.10. OLIMPIADE și CONCURSURI sportive 

 

Faza județeană 

 

Nr. Unități școlare Loc I Loc II Loc III 

1.  Colegiul Economic Năsăud   1 2 

2.  Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Bistrița 1  2 

3.  Colegiul Național "George Coșbuc" Năsăud  2  

4.  Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița 1 5  

5.  Colegiul Național "Petru Rareș" Beclean 1 1  

6.  Liceul "Radu Petrescu" Prundu Bîrgăului 1   

7.  Liceul Cu Program Sportiv Bistrița 10 4 4 

8.  Liceul De Arte "Corneliu Baba" Bistrița 2 1 1 

9.  Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Maieru   2 

10.  Liceul Tehnologic Feldru  3  

11.  Liceul Tehnologic Lechința 2 1 2 

12.  Liceul Tehnologic Telciu 1 3 2 

13.  Liceul Teoretic "Constantin Romanu Vivu" Teaca   1 

14.  Liceul Teoretic "Solomon Haliță" Sîngeorz-Băi 4 1  

15.  Şcoala Gimnazială „A. P. Alexi” Sîngeorz Băi 7 2 1 

16.  Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Bistriţa 1 3  

17.  Şcoala Gimnazială „Florian Porcius” Rodna 1 2  

18.  Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistriţa 1  2 

19.  Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud   2 

20.  Şcoala Gimnazială „Sever Pop” Poiana Ilvei 1   

21.  Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Bistriţa 1 4 1 

22.  Şcoala Gimnazială Dumitra   1 

23.  Şcoala Gimnazială Josenii Bîrgăului   1 

24.  Şcoala Gimnazială Mărişelu   1 

25.  Şcoala Gimnazială Nimigea de Jos   1 

26.  Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița 3 1 2 

27.  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa Bîrgăului  1 1 

28.  Şcoala Gimnazială Nr. 4 Bistriţa  2 2 

29.  Şcoala Gimnazială Petriş   1 

30.  Şcoala Gimnazială Spermezeu 1   

31.  Şcoala Gimnazială Şieu-Odorhei 4   

32.  Şcoala Gimnazială Şintereag  2 2 

33.  Şcoala Gimnazială Tiha Bîrgăului  1  

 Total 43 40 34 
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Faza zonală 

 

Nr. Unități școlare Loc I Loc II Loc III Loc IV Loc V Loc VI 

1.  
Colegiul Național "Liviu Rebreanu" 

Bistrița 
    1  

2.  Liceul "Radu Petrescu" Prundu Bîrgăului 1      

3.  Liceul Cu Program Sportiv Bistrița  2     

4.  Liceul Tehnologic Lechința  1     

5.  
Liceul Teoretic "Solomon Haliță" 

Sîngeorz-Băi 
 1  2   

6.  
Şcoala Gimnazială „A. P. Alexi” Sîngeorz 

Băi 
1 1  2 1 1 

7.  
Şcoala Gimnazială „Sever Pop” Poiana 

Ilvei 
   1   

8.  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa Bîrgăului  1  1   

9.  Şcoala Gimnazială Spermezeu      1 
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Rezultate  - etapa zonală

Loc I Loc II Loc III Loc IV Loc V Loc VI
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Faza națională 
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Liceul "Radu Petrescu" Prundu
Bîrgăului

Liceul Cu Program Sportiv Bistrița Şcoala Gimnazială „A. P. Alexi” 
Sîngeorz Băi

Rezultate - etapa națională

Loc I Loc II Loc III Loc IV

Nr. Unități școlare Loc I Loc II Loc III Loc IV 

1.  Liceul "Radu Petrescu" Prundu Bîrgăului    1 

2.  Liceul Cu Program Sportiv Bistrița 1 1 1  

3.  Şcoala Gimnazială „A. P. Alexi” Sîngeorz Băi    1 
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I.5. MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

I.5.1. Conducerea unităților de învățământ 

Conducerea unităților de învățământ este asigurată de consiliul de administrație și 

directorul/directorul adjunct. 

 

Personal de conducere la unități de învățământ de masă, conexe și special: 

 

Niveluri de învățământ An școlar 2015-2016 An școlar2016-2017 

Director Director 

adjunct 

Director Director 

adjunct 

Preșcolar 11  11  

Gimnazial 67 14 67 15 

Liceal 28 17 27 17 

CJRAE 1  1  

Centrul Școlar de Educație Incluzivă 4 2 4 3 

Palatul+ Cluburile Copiilor 4  4  

 

Personal de conducere (directori) în unități de învățământ particular: 

 

Niveluri de învățământ An școlar 2015-2016 An școlar 2016-2017 

Învățământ 

acredidat 

Învățământ 

autorizat 

Învățământ 

acredidat 

Învățământ 

autorizat 

Preșcolar 1 3 1 4 

Primar  1  1 

Liceal  2  2 

Postliceal 2 2 4  

 

 În anul școlar 2016-2017 au fost organizate două sesiuni de concurs pentru ocuparea funcției 

de director/director adjunct. La sesiunea septembrie-decembrie 2016 au fost scoase la concurs 114 

posturi de director și 37 posturi de directori adjuncți. Au fost înscriși 126 candidați și au fost ocupate 

90 posturi. 

La sesiunea iunie septembrie 2017 au fost scoase la concurs 46 posturi de directori și 19 posturi de 

directori adjuncți. S-au înscris 56 candidați și au fost ocupate 33 posturi de conducere. 

 

I.5.2. Autorizațiile de funcționare 

 

În momentul acesta, situația autorizațiilor și avizelor necesare pentru funcționarea în condiții 

optime a unităților școlare este următoarea: 

Autorizații sanitare de funcționare: 

 

Tipuri de unități Total Cu ASF Fără ASF 

Grădinițe 122 79 43 

Școli/Licee/Grupuri școlare 197 137 60 

Centre de educație incluzivă 4 4 0 

Cluburi școlare 5 5 0 

TOTAL 328 225 103 
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Toate cele 11 unități de învățământ private ( 4 grădinițe, 5 școli, 2 licee) sunt autorizate. 

Motivele neautorizării sunt: 

- Nu a fost solicitată autorizația (11 grădinițe, 12 școli) 

- Clădiri în construcție sau în proces de reabilitare (3 grădinițe, 10 școli) 

- Funcționarea în clădiri cu altă destinație – case particulare, parter de bloc, clădirea Primăriei 

(18 grădinițe, 2 școli) 

- Condiții necorespunzătoare – clădiri vechi, deteriorate, fără sursă de apă sau cu sursă de apă 

nepotabilă, latrine în curte, încălzire cu sobe metalice, curți neîmprejmuite (11 grădinițe, 36 

școli) 

 

Autorizații de securitate la incendiu 

În judeţul Bistriţa - Năsăud sunt: 

- 84 de clădiri cu destinaţia de învăţământ care funcţionează fără a deţine autorizaţie de 

securitate la incendiu. 

- 84 clădiri de învăţământ care deţin autorizaţie de securitate la incendiu.  

Restul clădirilor existente nu necesită autorizaţie de securitate la incendiu datorită 

neîncadrării în prevederile HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi 

amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, sau datorită 

neîncadrării lucrărilor executate la construcțiile existente în categoria lucrările de modificare și/sau 

schimbare de destinație, stabilite de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2016 privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Grădiniţe Şcoli Licee 

Clădiri cu 

autorizaţie de 

securitate la 

incendiu 

Clădiri fără 

autorizaţie de 

securitate la 

incendiu 

Clădiri cu 

autorizaţie de 

securitate la 

incendiu 

Clădiri fără 

autorizaţie de 

securitate la 

incendiu 

Clădiri cu 

autorizaţie de 

securitate la 

incendiu 

Clădiri fără 

autorizaţie de 

securitate la 

incendiu 

Urban 
Rura

l 
Urban 

Rura

l 
Urban 

Rura

l 
Urban 

Rura

l 
Urban 

Rura

l 
Urban Rural 

0 16 6 16 9 36 5 50 19 4 3 4 

16 22 45 55 23 7 

 

În cursul anului 2017 au fost depuse documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de securitate 

la incendiu, astfel: 

- 12 clădiri cu destinaţia de învăţământ au obţinut autorizaţia de securitate la incendiu. 

- pentru 10 clădiri a fost respinsă documentaţia, în vederea emiterii autorizaţiei de 

securitate la incendiu, datorită nerealizării măsurilor de securitate la incendiu cuprinse 

în documentaţiile tehnice, care se întocmesc în baza normativele aflate în vigoare, 

precum şi datorită neprezentării documentelor necesare prevăzute de lege. 

 

I.5.3. Siguranța în școli 

Modul de asigurare cu pază a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Sub aspectul asigurării cu pază a unităţilor de învăţământ preuniversitar, din cele 321 locaţii 

şcolare aflate în evidenţă, 61 au fost asigurate cu una din formele de pază umană prevăzute de lege 

(18,8 % la nivel judeţean), din care: 21 (34,4 %) în mediul urban şi 40 (65,6%) în mediul rural, iar 

dintre cele 61 asigurate cu pază: 
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 40 sunt asigurate cu pază proprie (9 în mediul urban şi 31 în mediul rural); 

 10 este asigurată cu pază mixtă (în mediul urban); 

 11 sunt asigurate exclusiv cu pază prin societăţi specializate(toate în mediul urban). 

Totodată, 100 locaţii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar (30,9%) sunt dotate cu 

sisteme de supraveghere video (TVCI), din care: 

o 65 atât în interiorul, cât şi în exteriorul acestora (20 în mediul urban şi 45 în mediul 

rural); 

o 20 exclusiv în interior (2 în mediul urban şi 19 în mediul rural); 

o 14 exclusiv în exterior (2 în mediul urban şi 12 în mediul rural). 

Un număr de 15 unităţi de învăţământ preuniversitar (3 şcoli primare/gimnaziale şi 12 

grădiniţe) din cele 323, nu au împrejmuiri corespunzătoare, acestea fiind în diverse stadii de 

construcţie sau renovare, funcţionează în încăperi ale unor blocuri ori sunt în diverse stadii de 

degradare şi nu s-au alocat resurse financiare pentru repararea acestora. 

 

Evoluţia criminalităţii sesizate, pe genuri de fapte – an şcolar 2016-2017 
Conform datelor statistice existente la nivelul I.P.J. Bistriţa-Năsăud, în  perioada 15.09.2016– 

16.06.2017, comparativ cu perioada similară a anului şcolar anterior, numărul infracţiunilor sesizate 

în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar a scăzut cu 23,8 %(de la 63 la 

48), dintre acestea 27(-12) fiind sesizate în mediul urban (56%) şi 21(-3) în mediul rural (44%). 

Pe genuri, faptele de natură penală sesizate în mediul preuniversitar sunt: 

 26 (-1) fapte de lovire sau alte violenţe; 

 2 (+1) faptă de vătămare corporală din culpă; 

 16(-10) fapte de furt; 

 1(+1) faptă de purtare abuzivă 

 1(+1) faptă de ameninţare; 

 1 (+1) faptă de distrugere; 

 1 (+1) faptă de purtarea sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. 

 

Din cele 48 infracţiuni sesizate, 45 au avut loc în incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi 3 in zona adiacenta. 

Din totalul infracţiunilor sesizate, 22(45.8%) au avut loc în licee, colegii, şcoli profesionale 

şi 26(54.2%) în şcoli generale. 

Cele 48 infracţiuni sesizate în mediul şcolar au fost înregistrate astfel: 

 lovire sau alte violenţe (26) - 24 în incinta şi 2 în zona adiacentă a şcolilor, 10 în mediul 

urban şi 16 în mediul rural, 14 în şcoli generale şi 12 în licee, marea majoritate având loc 

între elevi; 

 furt (16) - toate în incinta şcolilor, 12 în urban şi 4 în rural, 8 în licee şi 8 în şcoli generale, 

majoritatea constând în furturi de telefoane mobile şi sume de bani, aparţinând elevilor; 

 distrugere din culpă (1) – în incinta unui liceu din mediul urban; 

 purtare abuzivă(1)- în incinta unei sc. generale din mediul rural. 

 vătămare corporală din culpă (1) – în zona adiacentă şcolii, în mediul urban; 

 ameninţare (1) – în incinta unei şcoli generale din mediul urban; 

 distrugere (1) – în incinta unei şcoli generale din mediul rural; 

 portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (1) – în incinta unei şcoli generale  din 

mediul rural. 
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Concluzie 

În perioada analizată, comparativ cu perioada similară a anului şcolar anterior, situaţia privind 

siguranţa în unităţile de învăţământ preuniversitar din Judeţul Bistriţa-Năsăud se prezintă astfel: 

 infracţionalitatea şcolară sesizată a scăzut cu 23.8 %; 

 infracţiunile sesizate au fost de: lovire sau alte violenţe, furt, distrugere din culpă şi purtare 

abuzivă; 

 creşterea indicatorilor infracţionalităţii în şcoli se manifestă la toate categoriile, atât în mediul 

urban, cât şi în mediul rural, cu excepţia infracţiunilor de furt care scad cu 10 fapte; 

 indicatorii privind autorii şi victimele elevi scad şi cresc indicatorii la autori şi victime 

profesori; 

 3 infracţiuni au fost comise în zona adiacentă, celelalte fapte de natură penală au fost comise 

în incinta unităţilor de învăţământ; 

 nu întotdeauna activităţile şi campaniile preventive desfăşurate în şcoli şi-au atins scopul, în 

special în ceea ce priveşte infracţionalitatea din incinta şcolilor; 

 nu au fost constatate disfuncţionalităţi în relaţionarea la nivel judeţean sau local cu partenerii 

de colaborare. 
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II. ACTIVITĂȚI REALIZATE PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII 

ACTULUI EDUCAȚIONAL 
 

II.1. CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

 

Inspecţia şcolară  a constituit principală formă de îndrumare, control şi evaluare a unităţilor 

de învăţământ şi a cadrelor didactice, realizată de personalul de specialitate din cadrul  

Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. În Graficul unic al activităților de îndrumare și 

control al ISJ BN pentru anul școlar 2016-2017 au fost cuprinse, în inspecții generale, școli 

gimnaziale (cu grădinițe) și licee atât din mediul urban, cât și din mediul rural. De asemenea, a fost 

efectuată o inspecție generală la o unitate de învățământ special. 

Pentru realizarea activităților propuse, s-au utilizat următoarele tipuri de inspecție: inspecția 

școlara generală a unităților de învățământ preuniversitar, inspecția de revenire, inspecția tematică 

și inspecția de specialitate. Au fost realizate 11 inspecţii şcolare generale, 6 inspecții de revenire şi 

11 inspecţii tematice în şcolile judeţului și inspecții de specialitate pentru acordarea gradelor 

didactice. Statistica inspecţiilor este redată mai jos. 

 

II.1.1. Numărul şi tipurile de inspecţii planificate/realizate 

 

Tipul de inspecţie şcolară 

Număr de 

inspecţii 

planificate 

Număr de 

inspecţii 

realizate 

Justificarea 

schimbărilor produse 

sau a nerealizării 

tuturor inspecţiilor 

INSPECŢIE ŞCOLARĂ GENERALĂ 11+1 

(inspecție de 

revenire) 

11 inspecții 

generale + 6 

inspecții de 

revenire 

Inspecțiile de revenire 

au fost incluse în 

activitățile de 

îndrumare și control în 

semestrul al II-lea al 

anului școlar  

Total 11 11  

INSPECŢIE ŞCOLARĂ TEMATICĂ:     

1. Inspecţia tematică  pentru 

consilierea, monitorizarea, 

evaluarea pe  domenii sau aspecte 

diferite; 

11 11  

2.  Inspecţia tematică pentru 

analizarea şi rezolvarea scrisorilor, 

sesizărilor şi reclamaţiilor; 

0 60  

TOTAL 11 71  

INSPECŢIE ŞCOLARĂ de 

SPECIALITATE: 

   

1. Inspecţia de specialitate curentă; 732 710 Ore neefectuate de 

cadrele didactice 

Suprapunere de sarcini 
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2. Inspecţia de specialitate realizată în 

vederea obţinerii definitivării în 

învăţământ; 

260 244 Retragerea 

candidaților 

3. Inspecţia curentă de specialitate 

realizată în vederea obţinerii 

gradelor didactice I şi II; 

 

462 462  

4. Inspecţia şcolară specială pentru 

obţinerea gradelor didactice I şi II. 

165 165  

5. Inspecţia specială la clasă în vederea 

titularizării 

555 + 27 

practică  

506 + 27 

probă 

practică 

-Recunoașterea 

inspecției speciale de 

la definitivat 

- Candidați care nu au 

validat fișele de 

înscriere  

-Neprezentarea 

candidaților 

TOTAL 2201 2114  

ALTE TIPURI DE INSPECȚIE    

1. Inspecție în vederea autorizării 

ARACIP 

4 4  

2. Inspecție – evaluare externă 

periodică ARACIP 

7 7  

3. Inspecție în vederea acreditării 

ARACIP 

4 4  

4. Inspecție în vederea monitorizării 

ARACIP 

2 2  

TOTAL 17 17  

TOTAL GENERAL 2240 2213  
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II.1.2. Note și calificative acordate în inspecțiile școlare 

 

 

 

II.1.3. Analize și constatări în urma inspecțiilor 

 

A. Aspecte generale 

Toate tipurile de inspecții planificate și desfășurate pe parcursul anului școlar 2016-2017 au vizat, cu 

precădere, atingerea obiectivelor majore propuse în documentele proiective ale Inspectoratului Școlar 

Județean – PDI, Planul managerial și Planul de îmbunătățire: 

a. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română ale elevilor, cadrelor 

didactice și personalului din unitățile de învățământ 

b. Elaborarea indicatorilor de calitate  

c. Dezvoltarea inteligenței emoționale  

Cele trei componente au fost monitorizate în cadrul inspecțiilor generale, de specialitate și tematice, s-a 

făcut schimb de bune practici și s-a obținut feed-back în cadrul cercurilor pedagogice ale directorilor sau 

pe discipline. Astfel, s-a constatat că: 

 

a. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română ale elevilor, cadrelor 

didactice și personalului din unitățile de învățământ 

Problematica privind dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română – stabilită 

ca obiectiv pentru monitorizarea prin inspecțiile școlare, dar și ca tematică pentru cercurile 

pedagogice – reprezintă unul dintre obiectivele cuprinse în planul de îmbunătățire al ISJ BN și în 

Planul managerial anual al Departamentului Curriculum și inspecție școlară al ISJ BN. Acesta 
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vizează armonizarea documentelor proiective și a activităților desfășurate în unitățile de învățământ 

din județ – în cadrul orelor de curs și al comisiilor metodice – cu prevederile cuprinse în Cadrul 

European de Referință al Competențelor cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (Recomandarea 

2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 

competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții - JO L 394, 30.12.2006, pp. 10-18), în 

contextul identificării acestei nevoi în învățământul bistrițean.  

În vederea îndeplinirii obiectivului propus și a sensibilizării cadrelor didactice, la nivelul 

județului au fost organizate două cercuri pedagogice, unul al directorilor unităților de învățământ (12 

ianuarie 2017) și altul pe discipline (25 ianuarie 2017). Scenariile activităților de cerc au fost diferite 

și creative, vizând, în general, două aspecte: a. dezvoltarea competențelor de comunicare didactică 

în limba română și b. dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română la elevi, cu accent 

pe cea din urmă. Plecându-se de la câteva aspecte generale, profesorii prezenți la activitate au fost 

provocați să împărtășească metode folosite la clasă, prin care se stimulează atât comunicarea între 

elevi, cât și cea dintre profesor și elevi. 

Elementul comun al activităților din toate centrele metodice a fost desfășurarea unei activități 

de gândire reflexivă, în care profesorii au fost invitați să identifice modalități concrete de 

îmbunătățire a comunicării în limba română la orele pe care le desfășoară cu copiii, indiferent de 

disciplina predată. Atât problematica pusă în discuție, cât și paleta largă de strategii, metode și 

instrumente de lucru utilizate de colegi au oferit modele care pot fi implementate ulterior la clasă, 

diminuându-se astfel aspectele deficitare identificate în inspecțiile școlare pe componenta 

comunicării.  

 

b. Elaborarea indicatorilor de calitate 

În ceea ce privește indicatorii de calitate, în urma monitorizării și consilierii prin inspecțiile 

generale, de specialitate și tematice, s-a constatat necesitatea elaborării lor pe componenta 

management, având în vedere că o bună parte dintre directorii numiți în urma concursului nu au mai 

ocupat niciodată această în funcție. Astfel, au fost elaborate modele de indicatori de calitate, care 

ulterior au fost propuse spre dezbatere la cercul pedagogic cu directorii. Tot în cadrul cercului 

pedagogic, directorii au elaborat alte seturi de indicatori de calitate. În urma acestor activități, au 

rezultat 21 de indicatori de calitate, care apoi au fost utilizați în inspecțiile școlare, contribuind la 

asigurarea caracterului unitar și transparent al acestora.  

 

c. Dezvoltarea inteligenței emoționale  

În urma inspecțiilor școlare și a discuțiilor cu părinții elevilor, a fost identificată nevoia 

dezvoltării inteligenței emoționale a elevilor în cadrul activităților didactice și extrașcolare. In 

consecință, în Planul de îmbunătățire al ISJ BN pentru anul școlar 2016-2017, au fost propuse 

activități în acest sens. In cadrul inspecțiilor generale și de specialitate, s-a monitorizat includerea în 

planurile de activități ale comisiilor metodice ale diriginților / învățătorilor / educatoarelor a unor 

activități specifice vizând dezvoltarea inteligenței emoționale, în legătură cu o comunicare de 

calitate, modul în care se dezvoltă inteligența emoțională a elevilor atât în orele de curs, cât și prin 

activitățile educative. S-a constatat, pe de o parte, că s-au desfășurat lecții deschise și schimburi de 

bune practici în acest sens, însă, pe de altă parte, sunt unități școlare în care acest aspect a fost 

considerat o formalitate și a fost tratat ca atare.  

Acest obiectiv va rămâne în atenția ISJ BN și în anul școlar 2017-2018 în ce privește atât 

inspecția școlară, cât și tematica cercului pedagogic pe discipline și a cercului pedagogic al 

directorilor. Astfel, în cadrul cercurilor pedagogice, s-au oferit exemple de bună practică pentru 

stimularea creativității și a originalității elevilor, a gustului pentru lectură, promovarea tradițiilor, 

precum și relevarea importanței activităților extrașcolare și a interdisciplinarității pentru dezvoltarea 

http://www.tvet.ro/index.php/ro/educatie-si-formare-profesionala-in-europa/instumente-europene-pentru-invatarea-pe-tot-parcursul-vietii/cadrul-european-de-referinta-al-competenelor-cheie-pentru-invatarea-pe-tot-parcursul-vietii.html
http://www.tvet.ro/index.php/ro/educatie-si-formare-profesionala-in-europa/instumente-europene-pentru-invatarea-pe-tot-parcursul-vietii/cadrul-european-de-referinta-al-competenelor-cheie-pentru-invatarea-pe-tot-parcursul-vietii.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32006H0962
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personală a elevilor. S-a încercat dezvoltarea personală și a inteligenței socio-emoționale a elevilor 

prin propunerea unor demersuri didactice interactive, centrate pe elev, pe încurajarea exprimării 

opiniei și a argumentării acesteia, pe comunicarea cu colegii și împărtășirea experiențelor didactice 

și educative. De asemenea, în cadrul discuțiilor de final, cadrele didactice au conștientizat necesitatea 

unei abordări atractive și deschise a temelor predate, care să poată fi valorificate în cadrul vieții 

personale a elevilor. 

În aceeași ordine de idei, la cercul pedagogic al directorilor de la unitățile de învățământ 

liceal au participat și invitați ai Asociației Learn&Vision, care au desfășurat, în colaborare cu CCD 

BN, Workshopul Dezvoltarea inteligenței emoționale la elevi – metode, practici (poziția II.2.9 în 

Oferta de programe de formare continuă, proiecte şi activităţi a CCD BN 2016-2017).  

Modul în care activitățile propuse de cadrele didactice din județ la orele de curs sau în cadrul 

extracurricular contribuie la dezvoltarea personală și a inteligenței emoționale a elevilor va fi 

monitorizat și în activitatea de inspecție școlară din anul următor. 

 

B. Aspecte particulare – analiză în urma inspecțiilor școlare 

 

Pe parcursul anului școlar 2016-2017, monitorizarea implementării curriculumului la 

clasă și a altor aspecte specifice activității școlare a fost realizată în cadrul celor 11 inspecții generale, 

6 inspecții de revenire, 11 inspecții tematice, 710 de inspecții curente de specialitate și 871 de 

inspecții în vederea obținerii gradelor didactice. Inspecțiile în școli au relevat aspecte pozitive și 

efortul cadrelor didactice și al directorilor de a desfășura un proces didactic de calitate. În aceeași 

măsură, au fost identificate aspecte care pot fi remediate și s-a oferit consultanță specifică. 

 

a. Inspecții generale 

Unitățile de învățământ în care s-au desfășurat inspecții generale în anul școlar 2016-2017 

au fost: Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistrița, Școala Gimnazială Nr. 1 Ilva Mică, Școala 

Gimnazială Nr. 1 Leșu, Școala Gimnazială Mărișelu, Liceul Tehnologic Henri Coandă Beclean, 

Liceul Tehnologic Forestier Bistrița, CSEI Beclean, Liceul Tehnologic ,,Liviu Rebreanu” Maieru, 

Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Ilvei, Școala Gimnazială Vermeș, Liceul Tehnologic Telciu. În cele 

11 inspecții generale efectuate pe parcursul anului școlar 2016-2017, au fost acordate unităților 

școlare 10 calificative maxime (BINE) și un calificativ ACCEPTABIL. De asemenea, au fost 

evaluați 12 directori (10 directori și 2 directori adjuncți) care au obținut calificativul FOARTE BINE 

și 1 director care a obținut calificativul BINE. Inspecțiile generale s-au finalizat cu rapoarte scrise 

finale, care au fost prezentate de către inspectorii coordonatori, în conformitate cu prevederile 

OMECTS nr. 5547 din 06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de 

învățământ preuniversitar, în consiliile de administrație ale școlilor.  

b. Inspecții tematice 

Cele 11 inspecții tematice desfășurate în anul școlar 2016-2017 au avut diferite scopuri: 

inspecţia tematică  pentru consilierea, monitorizarea, evaluarea pe domenii sau aspecte diferite; 

inspecţia tematică pentru analizarea şi rezolvarea scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor; inspecţia 

pentru monitorizarea activităților curente sau de asigurare a condițiilor de siguranță în școli, 

asigurarea combustibilului, inspecţii tematice de colectare de date, inspecţia în vederea evaluării 

pregătirii începutului anului şcolar, completarea documentelor şcolare, realizarea planului de 

şcolarizare, monitorizarea activității din Școala altfel, monitorizarea activității comisiilor de calitate 

din școli, verificarea platformei A.R.A.C.I.P., monitorizarea aspectelor cuprinse în adresa MEN cu 

nr. 25897 / 07.02.2017, referitor la programul activităților de inspecție și monitorizare a D.G.Î.P. 

pentru anul școlar 2016-2017, în februarie 2017 (monitorizarea organizării examenului de atestare a 
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competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-

informatică, intensiv informatică, pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru 

absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi străine și pentru absolvenții claselor cu 

predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi străine la clasele 

I – IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători – educatoare, 

monitorizarea organizării examenului de certificare a competențelor profesionale  învățământ 

vocațional –artistic, pedagogic, sportiv), monitorizarea mobilității elevilor, a elevilor scutiți medical 

de la educație fizică și sport, monitorizarea școlarizării la domiciliu, monitorizarea  implementării 

Planului local de acțiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii, verificarea salarizării conform 

normelor legale în vigoare (ITM), monitorizarea derulării EN II, IV, VI 2017, monitorizarea derulării 

simulărilor pentru  examenele naționale (EN - clasa a VIII-a și Bacalaureat – clasele a XI-a și a XII-

a), verificarea corectitudinii în completarea cataloagelor școlare, monitorizarea activității 

compartimentului Secretariat (monitorizare legalitate în respectarea OMENCȘ 5.079/31.08.2016 - 

R.O.F.U.I.P., art 81-83, monitorizare implementare SCMI – Standardul 2 – atribuții, funcții, sarcini, 

monitorizarea asigurării calității: Domeniul C – Managementul calității).  

Modalitățile de realizare a obiectivelor inspecțiilor tematice au fost în general, următoarele:  

 realizarea fișei de lucru, conținând obiectivele/secvențele stabilite de ISJ BN; 

 vizitarea unităților de învățământ din judeţ / colectarea datelor prin completarea fișelor de 

inspecție de către directorii unităților de învățământ din județ; 

 consultarea documentelor sau monitorizarea activităților / verificarea datelor colectate / 

verificarea platformei A.R.A.C.I.P., conform obiectivelor inspecţiei; 

 discuții cu directorii, cadrele didactice, secretarii de școli pe problematica specifică inspecției; 

 discutarea disfuncţiilor cu directorii; 

 întocmirea notelor de control, în registrele unice de inspecţii şi completarea Fişei de inspecție; 

 analizarea datelor obţinute prin inspecţia tematică şi întocmirea planului de măsuri remediale 

acolo unde este cazul; 

 monitorizarea respectării termenelor şi recomandărilor făcute de inspectorii ISJ BN pentru fiecare 

şcoală în scopul remedierii disfuncţiilor şi planificarea inspecţiilor de revenire acolo unde a fost 

cazul. 

Inspecțiile tematice s-au finalizat cu centralizarea datelor și întocmirea rapoartelor la nivelul 

ISJ BN. 

 

c. Inspecția de specialitate 

Obiectivele acestor inspecții au fost: 

 Monitorizarea testărilor inițiale; 

 Verificarea documentelor de proiectare la ciclul primar; 

 Evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare în cadrul 

activităților de predare/învățare; 

 Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea elementelor de evaluare în 

cadrul activităților de predare-învățare; 

 Monitorizarea efectuării practicii la agenții economici în învățământul profesional și 

monitorizarea gradului de satisfacție a agenților economici în ce privește activitatea practică 

a elevilor; 

 Monitorizarea implementării programei școlare în învățământul profesional și tehnic; 

 Identificarea cadrelor didactice care pot fi persoane-resursă în activități de bune practici în 

predare-învățare-evaluare.    
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d. Inspecția de revenire 

În anul școlar 2016-2017 au fost efectuate 6 inspecții de revenire în unități de învățământ în care s-

a derulat inspecție școlară generală, astfel:  

1. COLEGIUL TEHNIC ,,GRIGORE MOISIL” BISTRIȚA 

2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRIȘELU 

3. LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER BISTRIȚA 

4. LICEUL TEHNOLOGIC ,,HENRI COANDĂ” BECLEAN 

5. LICEUL TEHNOLOGIC ,,LIVIU REBREANU” MAIERU 

6. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUNCA ILVEI 

 

Obiectivul principal al inspecțiilor de revenire a fost monitorizarea implementării planurilor 

de îmbunătățire elaborate de conducerea școlilor în urma recomandărilor făcute în inspecțiile 

generale. S-a constatat că în toate unitățile de învățământ erau în curs de implementare măsurile 

remediale cuprinse în planurile de îmbunătățire. A fost de apreciat seriozitatea cu care directorii 

școlilor inspectate au abordat această problematică și încercarea de a răspunde prin planurile 

elaborate și prin activitățile desfășurate tuturor recomandărilor cuprinse în rapoartele finale ale 

inspecțiilor generale.  

 

e. Alte tipuri de inspecție 

În anul școlar 2016-2017, au fost realizate 17 vizite A.R.A.C.I.P. în unitățile de învățământ 

din județ. Scopul vizitelor a fost atât evaluarea externă periodică (7 inspecții) sau monitorizarea 

unităților de învățământ (2 inspecții), cât și inspecția în vederea autorizării (4 inspecții) și acreditării 

(4 inspecții). Pentru toate aceste inspecții ale A.R.A.C.I.P., Inspectoratul Școlar a desemnat un 

inspector școlar – expert ARACIP – în calitate de observator. 

   Principalele activități desfășurate în cadrul inspecțiilor ARACIP au fost: 

- interviul cu directorul școlii, cu membrii CEAC, cu coordonatorul de proiecte și programe 

educative, cu membrii CA, cu reprezentantul Consiliului local, al primarului, ai agenților economici; 

- vizitarea spațiilor de învățământ; 

- observarea proceselor care se desfășoară în unitatea de învățământ; 

- asistențe/secvență de asistențe la lecții; 

- aplicarea de chestionare tuturor angajaților, părinților; 

- verificarea documentelor școlare; 

- verificarea datelor din documentul Situația detaliată a rezultatelor esențiale de progress; 

- consultarea altor documente solicitate furnizorului de educație; 

- lucrul în echipă pentru identificarea descriptorilor îndepliniți/neîndepliniți. 

 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ 

inspectată A.R.A.C.I.P. 

Activități / Observații 

1.  Liceul Tehnologic Lechința Proces-verbal din 21.10.2016, cu ocazia vizitei de 

evaluare externă periodică, în vederea atestării 

nivelului calității serviciilor educaționale, pe baza 

Hotararii ARACIP nr. 24/17.10.2016. 

Anexa proces-verbal nr. 1604/21.10.2016 

Perioada de evaluare; 20-21.10.2016 

Niveluri de evaluat: prescolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal 
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2.  Colegiul Național ,,Liviu 

Rebreanu” Bistrița 

Proces-verbal din 18.11.2016, cu ocazia vizitei de 

evaluare externă periodică în vederea atestării 

nivelului calitații serviciilor educaționale oferite de 

unitatea de învățământ Colegiul Național Liviu 

Rebreanu Bistrița, pe baza Hotararii ARACIP nr. 

27/14.11.2016. 

Perioada de evaluare; -17-18.11.2016 

Niveluri  evaluate:  primar, gimnazial, liceal 

3.  Colegiul Silvic ,,Transilvania” 

Năsăud 

 

Proces-verbal din 25.11.2016, cu ocazia vizitei de 

evaluare externa periodice in vederea atestării 

nivelului calitații serviciilor educaționale oferite de 

unitatea de învățământ Colegiul Silvic 

„Transilvania”  Năsăud, pe baza Hotararii 

ARACIP nr. 28/21.11.2016. 

Perioada de evaluare; 24-25.11.2016 

Niveluri  evaluat; 1) Scoala Profesionala (Nivel 3), 

domeniul Silvicultura, calificarea Padurar,  

2) Scoala Profesionala (Nivel 3) domeniul 

Agricultura, calificarea Fermier montan, 

3)Scoala Profesionala (Nivel 3) domeniul Chimie 

Industriala, calificarea Operator fabricarea si 

prelucrarea polimerilor, 

4)Liceul Tehnologic (Nivel 4), domeniul 

Silvicultura, calificarea Tehnisian in Silvicultura si 

explorari forestiere, 

5) Liceul Tehnologic (Nivel 4), Domeniul 

Protectia mediului, calificarea Tehnician ecolog si 

protectia calitatii mediului, 

6) Scoala postliceala (Nivel 5), domeniul 

Silvicultura, calificarea Tehnician silvic, 

7) Liceul theoretic, profil real, specializarea Stiinte 

ale naturii. 

4.  Colegiul Tehnic ,,Grigore Moisil” 

Bistrița 

 

Proces-verbal încheiat în 12.05.2017 cu ocazia 

desfășurării vizitei de evaluare în vederea 

acreditării în cadrul unității de învățământ Coegiul 

Tehnic ,,Grigore Moisil” din municipiul Bistrița, 

județul Bistrița – Năsăud în baza Hotărârii 

ARACIP nr. 10/10.05.2017. 

Perioada evaluării: 11-12.05.2017 

Niveluri, specializări, calificări profesionale 

evaluate; - Profesional – nivel 2 (cf. HG. Nr. 

866/2008, nivel 3(cf. HG nr. 918/2013). 

Domeniul Mecanică, calificarea profesională: 

lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic. 

5.  Colegiul Tehnic ,,Grigore Moisil” 

Bistrița 

 

Proces-verbal din 12.05.2017 cu ocazia 

desfășurării vizitei de evaluare externe periodice în 

vederea atestării nivelului calității serviciilor 

educaționale oferite de unitatea  de învățământ 
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Coegiul Tehnic ,,Grigore Moisil” din municipiul 

Bistrița, județul Bistrița – Năsăud în baza Hotărârii 

ARACIP nr. 10 / 10.05.2017. 

Perioada evaluării: 11-12.05.2017 

Niveluri evaluate: Profesional și Liceal. 

6.  G.P.P. Prichindeii Bistrița Proces-verbal din  05.05.2017 cu ocazia 

desfășurării vizitei de evaluare  în vederea  

acreditării  unității de învățământ G.P.P. 

Prichindeii, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, în 

baza Hotărârii ARACIP nr. 26/09 mai 2017 – 

Regiunea Nord-Vest. 

Data evaluarii: 04-05.05.2017 

Niveluri evaluate - preșcolar  

7.  Grădinița cu Program Normal și 

Prelungit Smile Bistrița 

Proces-verbal din 23.06.2017, cu ocazia 

desfășurării vizitei de evaluare în vederea 

monitorizării unității de învățământ, Grădinița cu 

Program Normal și Prelungit Smile Asociația 

Umanitară Polixnova municipiul Bistrița, str. 

Alexandru odobescu nr. 8, în baza hotățârii 

ARACIP nr. 16./21.06.2017.  

Perioada de evaluare;  23.06.2017 

Niveluri  evaluat:   preșcolar 

8.  Grădinița cu Program Prelungit Nr. 

6 Bistrița 

Proces-verbal din  11.11.2016 cu ocazia 

desfășurării vizitei de evaluare externă periodică în 

vederea atestării nivelului calității serviciilor 

educaționale oferite de unitatea de învățământ 

G.P.P. Nr. 6 Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, în 

baza Hotărârii ARACIP nr. 26/07.11.2016 – 

Regiunea Nord-Vest. 

Data evaluarii;10-11.11.2016 

Niveluri evaluate - preșcolar  

9.  Liceul De Muzica ,,Tudor Jarda”  

Bistrita 

 

Proces-verbal din 23.06.2017, cu ocazia 

desfășurării vizitei de evaluare în vederea 

monitorizării unității de învățământ Liceul de 

Muzica Tudor Jarda, municipiul Bistrița, în baza 

hotățârii ARACIP nr. 16./21.06.2017.  

Perioada de evaluare;  23.06.2017 

Niveluri  evaluate:   Liceal. 

10.  Liceul Creștin Logos Bistrita 

 

Proces-verbal din 11.11.2016, cu ocazia vizitei de 

evaluare în vederea acreditării unității de 

învățământ Liceul Creștin Logos din municipiul 

Bistrița, pe baza Hotararii ARACIP nr. 

26/07.11.2016. 

Perioada de evaluare;  10-11.11.2016 

Niveluri  evaluate:  primar, gimnazial, liceal. 

11.  Liceul Tehn. ,,Henri Coandă” 

Beclean 

 

Proces-verbal din 15.06.2017, cu ocazia vizitei de 

evaluare în vederea autorizării în cadrul unității de 

învățământ Lic. Tehn. Henri Coandă Beclean, 
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județul Bistrița-Năsăud, în baza Hotărârii ARACIP 

nr. 15/12.06.2017 

Perioada de evaluare;  15.06.2017 

Niveluri  evaluate:  Școala profesională nivel 2 

(cf.HG.nr.866/2008), Nivel 3 (cf. HG.nr.918/2013) 

domeniul pregătirii de bază; -mecanică, calificări:-

sudor, operator la mașini cu comandănumerică, 

trefilator trăgător. 

Postliceal/nivel 3 avansat (cf.HG. nr.866/2008) 

Nivel 5 (cf. HG.nr.918/2013 domeniul pregătirii de 

bază-Construcții, instalații și lucrări publice, 

calificarea Tehnician proiectant urbanism și 

amenajarea teritoriului. 

12.  Liceul Tehn. ,,Henri Coandă” 

Beclean 

 

Proces-verbal din 16.06.2017, cu ocazia 

desfășurării vizitei de evaluare în vederea 

acredtitării  unității de învățământ Lic. Tehn. Henri 

Coandă Beclean, județul Bistrița-Năsăud, în baza 

Hotărârii ARACIP nr. 15/12.06.2017 

Perioada de evaluare;  15 – 16.06.2017 

Niveluri, specializări, calificări profesionale  

evaluate;  Liceal -  Nivel 3(cf.HG.nr.866/2008), 

Nivel 4(cf. HG.nr.918/2013) profil Servicii , 

domeniul pregătirii de bază Economic, 

specializarea technician în activități economice. 

13.  Școala Gimnazială Petriș Comuna 

Cetate 

 

Proces verbal din 21.11.2016, cu ocazia vizitei de 

evaluare externa periodice in vederea atestării 

nivelului calitații serviciilor educaționale oferite de 

unitatea de învățământ Scoala gimnaziala Petris, 

comuna Cetate, pe baza Hotararii ARACIP nr. 

28/23.11.2016. 

Perioada de evaluare; -24-25.11.2016 

Niveluri  evaluate: prescolar, primar, gimnazial. 

14.  Sc.Gimn. ,,Tiberiu Morariu” Salva 

 

Proces-verbal din 23.06.2017, cu ocazia 

desfășurării vizitei de evaluare în vederea 

autorizării în cadrul unității de învățământ Școala 

Gimnazială Tiberiu Morariu din comuna Salva, 

județul Bistrița - Năsăud, în baza hotățârii 

ARACIP nr. 16./19.06.2017.  

Perioada de evaluare;  23.06.2017 

Niveluri  evaluate:  Școala Profesională – Cofetar-

patiser  

15.  Școala Postliceală ,,Henri Coandă” 

Beclean 

 

Proces-verbal din 23.06.2017, cu ocazia vizitei de 

evaluare externă periodică în vederea atestării 

nivelului calității serviciilor educaționale oferite de 

unitatea de învățământ Școala Postliceală Henri 

Coandă Beclean, județul Bistrița-Năsăud, în baza 

Hotărârii ARACIP nr. 16/19.06.2017 

Perioada de evaluare:  22-23.06.2017 
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Nivelul  evaluat:  Postliceal 

16.  Liceul Tehnologic Târlișua Proces-verbal din 21.10.2016, cu ocazia vizitei de 

evaluare externa periodică in vederea atestarii 

nivelului calitatii serviciilor educationale, pe baza 

Hotararii ARACIP nr. 24/17.10.2016. 

Perioada de evaluare; 20-21.10.2016 

Niveluri evaluate: prescolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal. 

17.  Grădinița cu Program Prelungit Nr. 

1 Năsăud 

Proces-verbal din 22.06.2017, cu ocazia 

desfășurării vizitei de evaluare în vederea 

autorizării unei grupe de preșcolari în alternative 

educațională Waldorf, în cadrul structurii de pe 

strada Bistriței blc. ANL, a Grădiniței cu Program 

Prelungit Nr. 1. Din Năsăud, județul Bistrița-

Năsăud, în baza Hotărârii ARACIP nr. 

16/19.06.2017 

Perioada de evaluare;  22.06.2017 

Nivel evaluat:   PREȘCOLAR – alternativa 

educațională WALDORF 

18.  Școala Gimnazială ,,Florian 

Porcius” Rodna  

MENCS NR. 1883/23.09.2016 

Proces-verbal din 23.09.2016, cu ocazia 

desfășurării vizitei de evaluare în vederea 

autorizării în cadrul unității de învățământ Școala 

Gimnazială ,,Florian Porcius” Rodna, în baza 

Hotărârii ARACIP nr. 23/20.09.2016 

Data evaluarii: 23.09.2016 

Niveluri, specializare evaluate: Scoala 

profesionala/nivel 2 (ef.HGnr. 866/2008) / nivel 3 

(ef. HG nr.918/2013), domeniul Mecanica, 

Calificarea; 1 Mecanic auto. 

C. Calitatea activității de inspecție școlară 

Pe parcursul anului școlar 2016-2017 au fost aplicate inspectorilor școlari două chestionare 

care au vizat aspectele calitative ale activității de inspecție școlară și în urma cărora s-au desprins 

următoarele:  

 

a. Aspecte pozitive  

 

a.1 Planificarea, organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară  

 Includerea în Graficul unic de inspecții al ISJ BN a inspecțiilor de revenire și realizarea acestora; 

 În general, s-a putut observa preocuparea directorilor și a cadrelor didactice pentru 

implementarea obiectivelor propuse în documentele proiective ale ISJ BN / Planul de 

îmbunătățire pentru anul școlar în curs (dezvoltarea competențelor de comunicare în li8mba 

română, elaborarea indicatoruilor de calitate, dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor). 

Totuși, la acest aspect a contribuit în mare măsură organizarea unor activități cu caracter unitar 

la nivelul județului (cercurile pedagogice – directori și pe discipline, cursuri de formare, alte 

activități de sensibilizare: activitatea bibliotecilor școlare, coordonate de CCD BN); 
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 Reactualizarea documentelor (PDI etc) cu ocazia concursului de directori, cu toate că este 

necesară revizuirea din perspectiva calității și a funcționalității acestora; 

 A fost considerată benefică elaborarea indicatorilor de calitate în ce privește atribuțiile 

directorului și activitatea managerială, din perspectiva asigurării caracterului unitar al evaluării 

în inspecțiile școlare; 

 Posibilitatea conturării unei viziuni și a elaborării strategiilor de dezvoltare și de eficientizare a 

funcționării sistemului de învățământ la nivel județean și local, rezultată în urma contactului 

direct cu realitatea educațională din județ; 

 Cunoașterea și sprijinirea dezvoltării de relații școală - autoritate publică locală bazate pe 

principii profesioniste, bazate pe respect și pe expertiză;  

 Majoritatea documentelor de proiectare din școli (ale cadrelor didactice și ale directorilor) sunt 

întocmite conform programelor și reglementărilor în vigoare; 

 Deschiderea multor cadre didactice spre abordări integrate ale conținuturilor;  

 În general, s-a constat o deschidere a cadrelor didactice și a conducerii școlilor pentru sugestiile 

şi recomandările venite din partea inspectorului şcolar sau a metodistului; 

a.2 Curriculum – proiectare și implementare 

 Documentele de management curricular bine întocmite; 

 Proiectarea curriculară este întocmită conform prevederilor curriculumului preşcolar şi a 

precizărilor MEN, pe unități de învățare sau pe proiecte tematice mari şi activităţi integrate 

zilnice, incluse în cele şase teme anuale de studiu (învățământ preșcolar), personalizate și 

adaptate nivelului claselor, în concordanță cu competențele generale și specifice modulelor 

de specialitate (învățământ profesional și tehnic);  

 Documentele de planificare sunt în concordanță cu prevederile curriculumului național și 

sunt adaptate particularităților elevilor; 

 Creșterea numărului de curricule adaptate pentru elevii cu cerințe educative speciale, 

elaborate cu sprijinul specialiștilor și în urma cursurilor de formare la care au participat 

cadrele didactice prin proiectul ISJ BN (promotor de proiect) Dezvoltare de strategii pentru 

integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă   – Cod proiect:PEH095; 

 Majoritatea activităţilor desfăşurate au fost în concordanţă cu planificarea şi proiectarea 

didactică propusă, riguroase din punct de vedere ştiinţific şi metodic, dar conţinuturile au fost 

tratate creativ; 

 Tot mai multe proiecte şi scenarii didactice care valorifică creativitatea cadrelor didactice în 

proiectarea activităţii din perspectivă integrată şi promovează diversitatea şi 

interdisciplinaritatea; 

 S-a insistat în cadrul lecțiilor asistate asupra dezvoltării competenței de comunicare în limba 

română a elevilor;  

 Îmbinarea activității frontale cu cea individuală şi pe grupuri mici, pe centre de interes, iar 

metodele didactice tradiţionale şi cele interactive de grup au fost alternate oportun; 

 Corelarea conţinutului cu strategia didactică şi cu tipul de interacţiune adecvată; 

 Profesori bine pregătiți în didactica disciplinei; 

 Diminuarea numărului de profesori care folosesc exclusiv metode de predare frontale 

 Utilizare mijloacelor audio-video în predarea limbilor moderne de mai mult de 70% din 

cadrele didactice asistate;  

 predarea integrată a noțiunilor de gramatică, conform CECLR (limbi moderne);  

 deschiderea directorilor și a cadrelor didactice către feedback - ex. dorința de a clarifica și 

remedia aspectele legate de CDȘ, susținerea atestatului de către elevii de la clasele cu profil 

intensiv și bilingv, realizarea proiectului de încadrare; 
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 implicarea cadrelor didactice în creșterea motivației școlare a elevilor, în special a celor de 

la clasele cu profil tehnologic; 

 Disponibilitatea multor cadre de a-și îmbunătăți activitatea; 

 Clarificari legislative, clarificari metodico-didactice; 

 Interesul majorității cadrelor didactice pentru predarea integrată și interactivă a 

conținuturilor; 

 "culegere" de bune practici- multe exemple pozitive – care vor fi popularizate prin articole 

în revista on-line a CCD Nova Didactica; 

 Cadre didactice calificate – foarte puțini necalificați în sistem (213, dintre care 179 la aria 

curriculară Arte – ed. muzicală și ed. plastică, iar restul la disciplinele: educație fizică și sport, 

religie, fizică-chimie, matematică, învățământ primar, învățământ preșcolar, învățământ în 

limbile minorităților naționale – limba maghiară, limba germană, învățământ special, 

tehnologii, matematică); 

 Capacitatea cadrelor didactice de proiectare structurată și eficientă a curriculum-ului 

național, reflectată în documentele de proiectare realizate: planificări anuale și calendaristice, 

proiectarea unităților de învățare, proiecte didactice, teste și fișe de evaluare; 

 Activitățile de învățare propuse se caracterizează prin diversitate și vizează, în mod special, 

cunoașterea, înțelegerea și aplicarea, precum și dezvoltarea capacității de sinteză, de 

argumentare, evaluare și dezvoltare a creativității elevilor; 

 Existenta in toate cazurile a documentelor personale si in foarte multe cazuri a documentelor 

catedrei; 

 Parcurgerea integrală a conţinuturilor, conform programelor şcolare;  

 Efortul cadrelor didactice de a desfășura un proces didactic de calitate; 

 Seriozitatea cadrelor didactice fata de munca la clasa cu elevii; 

 Atașamentul elevilor față de disciplina predată; 

 Lecțiile au fost concepute creativ, îmbinând metodele tradiționale cu cele moderne; 

 Profesorii de limba română se implică activ în viața școlii și a comunității locale din care fac 

parte, participând la proiecte și activități extrașcolare; 

 Cadre didactice cu nivel de cunoştinţe în specialitate mediu şi bun; 

 Valorizarea orei de dirigentie ca mijloc de cunoastere a elevului; 

 Creşterea interesului cadrelor didactice pentru activitatile educative si extrascolare; 

 îmbunătățirea calității activităților de consiliere și orientare, respectiv a celor educative; 

 Atașamentul elevilor față de disciplina Religie;  

 Implicarea profesorilor de Religie în activitățile educative și extrașcolare;  

 Colaborarea bună între profesorii de Religie de diferite confesiuni;  

 Schimbarea perceptiei conducerii scolii asupra educatiei non-formale si includerea acesteia 

in procesul instructiv educative; 

 Resursele materiale sunt valorificate eficient;  

 Portofoliile cadrelor didactice sunt bine organizate, conţin documente utile pentru activitatea 

didactică pe care o desfăşoară, dar şi dovezi ale perfecţionării continue, ale activităţii cu 

părinţii sau ale activităților educative extraşcolare; 

 Cursurile de formare absolvite sunt valorificate, de regulă, prin aplicarea la grupă (înv. 

preșcolar) a noilor abilităţi dobândite, ducând la un proces didactic de calitate (Educaţia 

pentru schimbare la preşcolari, Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale, Metode interactive 

de grup); 

 Cadrele didactice valorifică mesajele educative şi stimulează elevii în a-şi exprima propriile 

opinii; 
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 conţinuturile sunt parcurse ritmic şi activităţile de invăţare urmăresc dezvoltarea 

competențelor prevăzute de curriculum;  

 În învățământul primar, la lecțiile asistate, elevii sunt foarte bine pregătiţi, au o atitudine 

pozitivă faţă de şcoală, faţă de învăţătură în general;  

 armonizarea la nivelul județului a proiectării didactice și elaborarea unui pachet de exemple 

de bune practici pentru dezvoltarea competenței de lectură la elevii din învățământul primar. 

 

a.3 Evaluare 

 Evaluarea elevilor este ritmică; 

 Evaluare pe tot parcusul orei (caracterul procesual al evaluării); 

 Evaluarea are un caracter formativ, se realizează predominant prin aprecieri verbale 

individuale şi colective, dar şi prin fişe de evaluare concepute de educatoare (învățământul 

preșcolar); 

 Îmbunătățirea evaluării conform standardelor (în urma activităților din anul școlar trecut);  

 îmbunătățirea instrumentelor de evaluare în raport cu anul școlar trecut și o utilizare a lor mai 

conștientă, în mod reflexiv; 

 Profesorii notează elevii obiectiv, motivează nota (s-a redus numărul situațiilor de 

nemulțumire în ce privește evaluarea); 

 Preocupare pentru folosirea tuturor tipurilor de evaluare și a instrumentelor specifice 

acestora; cadrele didactice sunt în general preocupate pentru stabilirea unei strategii de 

evaluare care să ofere în timp real informații asupra procesului desfășurat; 

 Corelarea domeniului de activitate cu componentele educative de evaluat; 

 Implicare in proiectarea integrată a conținuturilor și la nivel micro-lecții integrate și zile 

integrate. Diferențierea individualizării este vizibilă și în evaluare (învățământul primar). 

a.4 Formare profesională 

 Interes pentru propria dezvoltare profesională / Disponibilitatea cadrelor didactice pentru 

autoperfecţionare; 

 Dorința unor cadre tinere pentru o bună integrare în sistemul de învățământ; 

 Numărul mare de cadre didactice calificate, cu o pregătire ştiinţifică şi metodică superioară, 

care au obţinut gradele didactice I şi II; 

 Participarea unui număr mare de cadre didactice la cursuri de formare în specialitate;  

 Interes pentru dezvoltarea profesională, pentru pregătirea în vederea promovării concursului 

de Definitivare și a celui de titularizare. Inspecţiile curente şi speciale realizate în acest scop 

au pus în evidenţă pregătirea ştiinţifică, psiho-pedagogică şi metodică a cadrelor didactice 

înscrise, preocuparea acestora pentru ameliorarea competenţelor profesionale precum şi 

dorinţa de evoluţie în carieră.  

 

a.5 Managementul clasei 

 Managementul claselor este bun, elevii cooperează în rezolvarea sarcinilor de lucru, relaţia 

profesor- elev, elev-elev, elev – profesor, bazată pe respect reciproc, încredere şi bună 

comunicare (în majoritatea cazurilor, fapt observabil în urma aplicării chestionarelor pentru 

elevi, în cadrul inspecțiilor generale); 

 Motivarea și încurajarea elevilor să participe activ la oră; 

 Relația optimă între profesori și conducerea școlii; 

 Existența documentelor manageriale; 

 Relația profesorilor cu elevii este una caldă, apropiată, bazată pe respect și colaborare; 

 Valorizarea orei de dirigentie ca mijloc de cunoastere a elevului; 
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 Relaţiile dintre educatoare şi copii sunt calde, deschise şi de colaborare şi, de asemenea, între 

copii (învățământ preșcolar); 

 Mediul educaţional din fiecare sală de grupă este bine organizat, armonios, pe centre de 

interes, etichetate corect şi dotate cu materiale didactice adecvate. Există, de asemenea, spaţiu 

pentru Întâlnirea de dimineaţă, fiind utilizat zilnic Calendarul naturii, dar şi pentru expunerea 

lucrărilor copiilor; 

 Cadrele didactice organizează bine climatul de lucru şi îndrumă îndeaproape elevii în corecta 

formare a deprinderilor şcolare; 

 Comunicare eficientă profesor-elev; 

 Îmbinarea judicioasă și eficientă a formelor de organizare a colectivului în funcție de 

obiectivele propuse și caracteristicile sarcinilor de învățare; 

 Mediul educaţional este bine organizat, stimulativ şi prietenos, materialele expuse sugerează 

conţinuturile predate. Mediul ambiental este cald, plăcut şi primitor.Activitate diferențiată la 

clasă/grup. 

 Mediul educațional amenajat pe centre de interes, conform prevederilor curriculumului 

(învățământul preșcolar); 

 

b. Aspecte care necesită îmbunătăţire 

 

b.1 Planificarea, organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară  

 Pondere prea mică a inspecțiilor de revenire în Graficul unic de inspecții al ISJ BN (din cauza 

graficului de activități foarte încărcat al ISJ BN, sunt dificultăți în programarea inspecțiilor 

de revenire);  

 Numărul mic de inspecții de specialitate, mai ales a celor neanunțate; 

 În unele situații, planurile de îmbunătățire ale școlilor nu au fost elaborate în termenul 

prevăzut în Regulamentul de inspecție sau nu a fost monitorizată implementarea lor; 

 În multe unități de învățământ, activitatea de proiectare este formală, iar obiectivele propuse 

sunt tratate ca atare. O abordare asemănătoare există astfel și în ce privește cele trei obiective 

propuse la nivel județean în Planul de îmbunătățire;   

 Există, în continuare, situații în care documentele manageriale sunt întocmite formal, nefiind 

deloc personalizate sau adaptate organizației (nu respectă specificul școlii); 

 Persistă nemulțumirea cadrelor didactice în ce privește multitudinea de documente 

profesionale care trebuie elaborate chiar dacă numărul de comisii care trebuie să funcționeze 

în școală s-a redus (mai ales în școlile mici, cu personal restrâns și care lucrează în mai multe 

unități), conform legislației în vigoare (deși acest aspect nu s-a constituit ca scop în sine al 

inspecțiilor școlare și s-a recomandat permanent reducerea numărului de documente și 

simplificarea lor);   

 

b.2 Curriculum – proiectare și implementare  

 În continuare, se constată slaba relevanță a cursurilor de formare la nivelul impactului la 

clasă:  

o predare preponderent frontală; 

o utilizarea într-o pondere mică a metodelor interactive de predare / învățare (mai ales 

în mediul rural); 

o caracterul preponderent informativ al activității didactice; 

 Deși există deschiderea cadrelor didactice spre abordarea integrată a conținuturilor, totuși 

tendința nu are caracter sistemic, consecvent, existând o preocupare redusă pentru predare 

inter și transdisciplinară; 
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 Există rar sau foarte rar activități/secvențe de lecție care să dezvolte cu adevărat competențele 

de învățare autonomă sau creativitatea elevilor; 

 Există situații în care se utilizează exclusiv instrumente de evaluare tradițională (teste), 

acestea ducând la supraîncărcarea elevilor în anumite perioade; 

 Persistă, în continuare, o polarizare a demersului didactic derulat în școlile județului între 

lecții concepute și desfășurate după principiile didacticii moderne, care dezvoltă gândirea 

critică a elevilor, competențele de comunicare și de învățare autonomă și lecții bazate doar 

pe transmiterea și reproducerea de informații, pe utilizarea, exclusiv, a strategiilor didactice 

cu caracter expozitiv; 

 Utilizarea incorectă/excesivă a unor metode/instrumente alternative de evaluare (referate, 

portofolii) duce la demonetizarea acestora; 

 Neutilizarea optimă a resurselor (baza materială sau organizarea ineficientă a resursei umane) 

în unele situații; 

 Orare care nu respectă curba de efort intelectual al elevilor (de cele mai multe ori din cauze 

obiective: profesori în mai multe școli, dar și pentru a oferi zile libere unor profesori); 

 Existența, în continuare, a unui număr mare de absențe. 

 Neadaptarea predării la nivelul clasei; 

 Un număr semnificativ de cadre didactice, nu urmează cursuri de formare continuă; 

 Lipsa tratării diferențiate a copiilor din grupele neomogene; 

 Comunicare deficitară - Utilizarea unui limbaj incorect, se recomandă evitarea 

regionalismelor; 

 Uniformitatea abordărilor didactice; 

 Lipsa unei formări inițiale de calitate în contextual unor programe de formare continuă relativ 

puține și contra cost;  

 Caracterul formal al calificativului anual se reflect în activitatea la clasă;  

 Lipsa de funcționalitate a comisiilor din școală care ar trebui să aibă caracter reglator 

(comisiile metodice, comisia de curriculum, CEAC);  

 Suprapunerea sarcinilor de lucru ale elevilor;  

 Sarcini de lucru neclare, incoerente, fără finalitate;  

 Lipsa unui feedback imediat după finalizarea sarcinii de lucru; 

 Lipsa creativitatii/originalitatii in proiectarea si desfasurarea activitatilor didactice;  

 Nerespectarea proiectării curriculare; 

 Cu referire strictă la monitorizarea implementării proiectelor cu finanțare: nu se valorifică 

suficient la clasă competențele dezvoltate în activitățile proiectelor; 

 Insuficienta dotare a cabinetelor de specialitate (tehnologii); 

 Neutilizarea optimă a resurselor material ale școlilor;  

 Dezinteres pentru perfecționare cadrele didactice cu vechime peste 30 ani; 

 Elevii nu sunt incurajati sa formuleze opinii, intrebari si nu au deprinderi de comunicare; 

 cadrele didactice nu transmit elevilor un feedback pozitiv;  

 la unii profesori de educație muzicală specializată există o pregătire metodică foarte slabă și 

dezinteres; 

 Abordare monodisciplinară în contextul necesității deschiderilor interdisciplinare; 

 Nefolosirea unor metode atractive pentru elevi în predare; 

 Neînregistrarea progreselor elevilor prin observare sistematică – s-a recomandat întocmirea 

unor grafice de interpretare a rezultatelor evaluării în vederea aplicării măsurilor ameliorative 

și de dezvoltare individuală, valorificând fișele individuale de la Evaluarea Națională;  

 Lipsa activitații de mentorat se reflectă în calitatea slabă a unor lecții;  



 

 
    INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN  

                                                                                      BISTRIȚA – NĂSĂUD 

 

 
 Str. 1 Decembrie nr.5, Cod 420080, Bistriţa, Jud. B-N 

79     Tel:    +40 (0)263 213529 

     Fax:   +40 (0)263 216654 

www.isjbn.ro 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

 Inexistența unor activități concrete, pe clase, care să susțină dezvoltarea competenței de 

lectură la elevi prin orele de lectură și/sau cercuri de lectură. 

D. Propuneri pentru eficientizarea activității de inspecție școlară la nivelul ISJ BN în 

scopul creșterii calității actului educațional 

 

În urma analizei activității de inspecție din anul școlar 2016-2017, au rezultat următoarele 

propuneri de eficientizare a acesteia: 

 Creșterea numărului de inspecții de specialitate, mai precis, a celor neanunțate; 

 Evitarea formalismului documentelor din portofoliile cadrelor didactice; 

 Planificarea inspecției generale pe o perioadă mai lungă de timp; 

 Inspecții de specialitate, organizate în echipă, în aceeași unitate școlară; 

 Acordarea unei mai mari importanțe inspecției de revenire; 

 Implementarea indicatorilor de calitate elaborați în anul școlar încheiat; 

 Mai mult timp de discuție cu profesorii inspectați. 
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II.2. PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE 

   

Statistici grade didactice      

 

GRADUL 

DIDACTIC 

GRAD II 

2017 

GRAD I  

2017 

GRAD II 

2018 

GRAD I 

2018 

GRAD I  

2019 

CERERI 

PENTRU  

INSPECȚIA 

CURENTĂ 1 

Echivalare 

doctorat cu 

gradul I 

Echivalare 

de studii 

NUMĂR DE 

CADRE 

ÎNSCRISE 

127 54 137 133 140 191 2 10 

 

PROMOVAŢI 

 

* 54 - - - 191 2 10 

*nu s-au primit rezultatele de la universități 

Constatări: 
- Un număr mare de cadre didactice sunt interesate de dezvoltare profesională prin obţinerea  

gradelor didactice şi cursuri de formare continuă; 

- Toţi candidaţii au promovat gradul didactic I; 

- Cadrele didactice, interesate de dezvoltare profesională primesc toate  informaţiile  prin 

materialele afişate pe site- ul ISJBN; 

- Procentul de promovare la examenul de definitivare este mai mare decât anul trecut și a fost 

primul pe țară; 

- Se respectă legislația în vigoare. 

 

Programe de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar 

a) Programe de formare ale Casei Corpului Didactic, acreditate de MEN 

 

Denumirea programului 
Nr. deciziei de 

acreditare 
Nr.  credite Nr. participanți 

Tehnici de integrare eficientă 

a copiilor cu dificultăți de 

învățare 

Nr. 3114 din 

01.02.2016 22 111 

,Elemente specifice predării –

învățării limbii franceze in 

învățământul preșcolar și 

primar 

Nr. 3114 din 

01.02.2016 
12 20 

Total programe: 2   Total participanți: 131 

 

b) Programe de formare ale altor instituții, acreditate de MEN și derulate prin CCD 

 

Furnizorul 

programului 

acreditat 

Denumirea programului 
Nr. deciziei de 

acreditare 

Nr.  

credite 
Nr. participanți 

CCD 

Maramureș 

Dezvoltarea literației. 

De la lectură la scriere 

3200 / 

12.03.2014 

15 23 
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CCD Cluj Managementul 

activităților educative 

3200 din 

12.03.2014 

15 50 

PROEURO-

CONS, 

Slatina 

Management 

educațional 

5990 din 

16.12.2015 

25 67 

 Total programe: 3   Total participanți: 140 

 

c) Programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale 

MEN,  organizate prin Casa Corpului Didactic 

 

Nr. 

crt. 

Tema 

programului 

Nr. adresei MEN de 

convocare 
Grup țintă Durata Nr. cursanți 

1 Abilitarea 

curriculară a 

cadrelor 

didactice din 

învățământul 

primar 

pentru clasa 

pregătitoare 

9577/23.11.2016/MEN 

Avizarea Ofertei de 

programe 2016-2017 

 

42299/19.09.2016/MEN 

Ținte strategice CCD-

uri 

Cadre 

didactice din 

învățământul 

primar: 

titulari/ 

suplinitori 

calificați/ 

necalificați 

16 170 

 Bugetul de stat 

 Total 

programe: 1 

   Total participanți: 170 

 

d) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN 

 

Nr. 

crt. 
Teme din categoria : Durata Nr. cursanți 

 Didactica 

specialității 

specialitatea   

   

     

 Management….. (educațional/ instituțional etc)   

 TIC și  utilizarea calculatorului:   

 Tehnici de colaborare online 24 17 

 Multimedia și tehnologia comunicării 24 20 

 Educație pentru calitate   

 Educație pt. drepturile omului   

 Educație pt. dezvoltare durabilă   

 Educație pt. egalitatea de șanse   

 Educație pt. egalitatea de gen   

 Educație pt. anticorupție   

 Educație antidrog   

 Tehnici documentare în CDI   

 Educație interculturală   

 Educație antreprenorială   

 Educație pt. pentru noile mass-media 

audiovizuale 
  

 Alte programe( precizați tema):   
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 Implementarea programei școlare „Consiliere și 

orientare” 
24 86 

 Instruire privind organizarea activității de 

arhivă 
15 99 

 Dezvoltarea abilităților de viață la copii și tineri 32 24 

 Flautul în educația muzicală 24 10 

 Curs de limba germană – nivel intermediar 40 11 

Total  267 

 

e) Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de 

definitivare în învățământ: 

 

Nr. 

crt. 

Tema programului Grup țintă Durata Nr.  

cursanți 

Cost total ** 

1 Matematica 

pentru examenul 

de definitivat 

Profesori pentru 

învățământ primar 

24 18 0 

Formator voluntar 

 

f) Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea 

participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante; 

 

Nr. 

crt. 

Tema 

programului 
Grup țintă 

Durata 

programului 

Nr. 

cursanți 

1 Pregătire în 

vedere participării 

la concursul de 

titularizare in 

învățământ 

Cadre didactice și tineri 

absolvenți care participă 

la concursul de 

titularizare: 

Profesori înv. preșcolar 

Profesori înv. primar, 

Profesori de  limbi 

moderne 

Matematica, istorie, 

discipline socio-umane, 

educație fizică, discipline 

economice, 

psihopedagogie specială 

24 103 

 Total programe: 1   Total participanți: 103 

 

 

g) Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ preuniversitar 

din județ 

 

Nr. 

crt. 

Tema activității de 

instruire/formare 

Locul desfășurării 

activității 
Durata Nr. participanți 

1 Conferință adresată directorilor 

de școli intitulată „Provocări 

globale în învățământ și 

metode de bune practici în 

Hotel Metropolis, 

Bistrița 

4 ore 145 
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managementul academic 

românesc” 

 Total programe:1   145 

 

h) Programe/ Activități desfășurate în mediul rural 
 

Localitatea 
Titlul 

programului 
Durata cursului Nr. participanți 

Crainimăt, Com. Șieu-

Măgheruș   
Ateliere de Vară Șotron 40 ore 15 

Uriu   Ateliere de Vară Șotron 40 ore 12 

Ilva Mică  Ateliere de Vară Șotron 40 ore 14 

Bozieș, com. Chiochiș   Ateliere de Vară Șotron 40 ore 12 

Petriș, com. Cetate   Ateliere de Vară Șotron 40 ore 15 

Pintic, com. Teaca   Ateliere de Vară Șotron 40 ore 10 

Coldău   Ateliere de Vară Șotron 40 ore 10 

Chintelnic, com. Șieu-

Măgheruș  
Ateliere de Vară Șotron 40 ore 15 

Salva   Ateliere de Vară Șotron 40 ore 15 

Bistrița, Cartier 

Viișoara  
Ateliere de Vară Șotron 40 ore 12 

Bistrița, Cartier Sărata  Ateliere de Vară Șotron 40 ore 12 

Rodna Ateliere de Vară Șotron 40 ore 20 

Lunca Ilvei  Ateliere de Vară Șotron 40 ore 11 

Mărișelu Concurs regional de teatru și 

scenarii literare „La hanul lui 

Mânjoală” 

noiembrie 2016 

- aprilie 2017 

192 

Bistrița Bârgăului Implementarea programei 

școlare „Consiliere și 

orientare” 

24 15 

Total   380 

 

 

 

i) Programe/activități destinate educației adulților (părinților, tinerilor, romilor din 

zonele defavorizate și altor grupuri țintă din afara sistemului de învățământ 

preuniversitar) 

 

Localitatea 
Titlul 

programului 
Grupul țintă 

Durata 

cursului (nr. ore) 

Nr. 

participanți 

Bistrița Învățare și evaluare 

limba chineză 

Elevi de liceu 

Adulți 

70 ore 

40 ore 

79 de elevi 

10 adulți 
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3. Situații statistice privind beneficiarii programelor de formare și mediul lor de proveniență 

4.  

a) 

Categoria de personal 

Nr. posturi – cf. 

machetei transmise 

de ISJ 

Nr. personal 

existent în 

județ 

Nr. personal participant la 

acțiuni de formare desfășurate 

în anul școlar 2016-2017 

Personal didactic: 3787,5 4710 710 

-educatoare 554 554 95 

-învățători/institutori 803,39 804 323 

-profesori 2170,19 3090 295 

-maiștri instructori 87,42 89 0 

-personal didactic cu 

funcții de conducere, de 

îndrumare și de control 

172,5 173 16 

Personal didactic 

auxiliar 

508 569 99 

Personal nedidactic 804 885 1 

Total 5099,5 6164 829 

 

b) 

Mediul Nr. programe derulate Nr. participanți 

urban  14 795 

rural  1 15 

Total 14 810 

 

Activitatea organizată și desfășurată în cadrul Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-

Năsăud în anul școlar 2016-2017 s-a înscris în strategia proprie, dar și în cea a I.S.J.  Bistrița-Năsăud 

privind pregătirea resurselor umane la nivelul județului. 

Prin oferta de programe de formare, proiecte și activități s-a răspuns obiectivelor stabilite, 

precum și altor nevoi identificate sau create, de formare continuă, de consiliere și consultanță, de 

pregătire metodică și științifică, de dezvoltare a managementului educațional. 

Programele realizate au corespuns standardelor de calitate, și-au atins obiectivele și au avut 

impactul corespunzător în ameliorarea și modernizarea practicilor pedagogice ale beneficiarilor. 

Aceste activități de formare continuă au inclus 829 participanți. Dintre aceștia: 

- din mediul rural: 425 

- din mediul urban: 404 

De asemenea, s-au organizat și desfășurat un număr de 28 activități metodico-științifice cu 

tematică diversă, la care au participat un număr de 1341 cadre didactice atât din mediul urban, cât și 

din mediul rural. 
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II.3. ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE/ACCESUL LA EDUCATIE  

 

II.3.1. Situaţia integrării elevilor cu CES în învăţământul de masă şi a celor care funcţionează 

în Centrele Școlare de Educație Incluzivă 

 

 Tendinţele generale ale învăţământului special sunt orientate în funcţie de elementele de 

politică internaţională referitoare la educaţia persoanelor cu dizabilități. În acest sens se oferă o bază 

importantă pentru asigurarea egalităţii de şanse în educaţie, promovând principiul nediscriminării şi 

accesul la educaţie al tuturor copiilor. 

 În judeţul nostru învăţământul special este ierarhizat pe următoarea structură: grădiniţă, 

învăţământ primar, gimnazial, profesional și liceal. Sunt şcolarizaţi în condiţii foarte bune copiii cu 

dizabilitate mintală severă, profundă şi multiplă, promovându-se educaţia incluzivă. 

 Elevii sunt şcolarizaţi în 5 unităţi şcolare: C.Ș.E.I. Nr. 1 şi C.Ș.E.I. Nr. 2 Bistriţa, Liceul 

Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistriţa, C.S.E.I.  „Lacrima” Unirea (filiala Bistriţa şi Năsăud), 

C.Ș.E.I.Beclean. 

 Tendinţele generale înregistrate în judeţ privind calitatea învăţământului special arată o 

trecere la integrarea copiilor sub formă individuală. Această tendinţă se bazează pe acţiuni menite 

să eficientizeze procesul de învăţare şi dezvoltare a copilului cu dizabilităţi prin: 

 Omogenizarea grupelor/claselor în funcţie de nivelul de dezvoltare al elevilor cu diferite 

grade de dizabilități mintale. 

 Asigurarea dreptului la educaţie tuturor copiilor prin cuprinderea acestora într-o formă de 

şcolarizare, fără nici un fel de discriminare. 

 Asigurarea condiţiilor necesare debutului şcolar al copiilor în şcoala de masă cea mai 

apropiată de domiciliul acestora. 

 Creşterea rolului terapiilor specifice în acţiunea de recuperare, reabilitare şi integrare şcolară 

şi socială a copiilor cu dizabilități. 

 Expertizarea periodică a fiecărui elev în evoluţia sa şi încrederea acestora în programe 

individuale de recuperare şi integrare. 

 Dezvoltarea în unităţile de învăţământ special, a bazei didactico-materiale suport pentru 

suplinirea lipsei manualelor şcolare. 

 Aplicarea riguroasă a Planului-cadru pentru învăţământul special în vederea obţinerii unui 

curriculum favorabil copiilor cu dizabilităţi. 

 Lărgirea atribuţiilor şcolilor speciale prin transferarea competenţelor profesionale din 

învăţământul special spre cel obişnuit. 

 Aderarea şi implicarea în Strategia Națională de Acţiune Comunitară cu scopul dezvoltării 

comportamentelor de socializare, relaţionare şi dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor 

specifice pentru copiii cu C.E.S. 

 Realizarea unei baze de date privind copiii cu CES la nivelul judeţului 

 Aprobarea Metodologiei de evaluare și intervenție integrată în vederea încadrării copiilor cu 

dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe 

speciale; 

 

Evoluția sistemului de învătămant special în județul nostru releva o creștere a numărului de 

copii cu CES şcolarizaţi în centrele şcolare de educaţie incluzivă, dar și a celor integrați în școlile de 

masă; 
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Baza de date cantitativă: Învățământ special și special integrat 

 

Nr/crt. Tipul de cerinţă/ 

Perioada  

Anul 

şcolar 

2016-

2017 

Observaţii  

1.  Număr de unităţi şcolare pentru învăţământ 

special 
5  

2.  Număr de elevi şcolarizaţi în învăţământul 

special 
791  

3.  Număr de unităţi şcolare de masă care integrează 

elevi cu deficienţe (CES)- şcoli integratoare 
20  

4.  Număr de elevi din învăţământul de masă 

integrați individual și care urmează curriculumul 

școlii de masă cu servicii educaţionale de sprijin 

512  

5.  Număr de elevi cuprinşi în terapie logopedică din 

cadrul centrelor logopedice interşcolare şi al 

cabinetelor logopedice 

1117 647 scolari 

470 preșcolari 

6.  Număr de elevi şcolarizaţi la domiciliu 35  

7.  Număr de alternative educaționale(tipul 

alternativei și numărul de copii cuprinși în 

sistem) 

1 Pedagogie curativa- 6 

preșcolari 

8.  Număr de cadre didactice de sprijin la nivel de 

judeţ 
23  

9.  Număr profesori consilieri şcolari 35  

10.  Număr profesori logopezi 11  

11.  Număr mediatori şcolari 1  

12.  Număr personal angajat în centrul judeţean de 

resurse şi de asistenţă educaţională 
54  

 

Activități în cadrul S.N.A.C 

Numar de concursuri organizate (nivel / dimensiune) 4 /judetene 

1. Împreună pentru un viitor mai bun (SNAC), judetean, interjudetean 

2. Scrisoare prietenului meu. (SNAC) 

3. Concurs de mascote (SNAC) 

4. Saptamana Cartofului si legumei donate (SNAC) 

Alte activități de voluntariat: Alerg pentru Spitalul Copiilor, Alerg pentru copiii cu CES, 

Săptămâna fructelor și legumelor donate. 

 

 

II.3.2. Derularea Programelor Guvernamentale 

 

Încurajarea participării la educație pentru copiii/elevii aparținând grupurilor cu risc ridicat 

(grupuri dezavantajate socio-economic, copii/elevi din mediul rural, populația rromă, tineri cu 

dizabilități) și stimularea participării acestora la niveluri superioare de educație, prin continuarea 

finanțării programelor de sprijin social: ”Bani de Liceu”, „Euro 200”, „Cornul si Laptele”, „Burse 

pentru învățământul profesional˝, „Asigurarea navetei elevilor”, „Rechizite școlare”, „Fiecare copil 

în grădiniță”, ”Masa caldă pentru elevi”, ”Mierea și Fructele” rambursarea cheltuielilor de transport 
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pentru naveta elevilor pentru distanțe de până la 50 km sunt câteva elemente de politică strategică și 

la nivelul județului Bistrița-Năsăud. 

 

MANUALE ȘCOLARE: 

 Completare stocuri de manuale școlare pentru anul 2016-2017 V-X 

 Achizitionate de ISJ Bistrita-Nasaud 

 182 mii lei alocati de MECS 

 Incheiate un numar de 22 contracte 

 Distribuite un numar de 32.614 manuale 

 Manuale digitale achizitionate pentru clasele I si IV 

 achizitionate de MECS 

 55.016 bucati ( clasa I integral) 

 Manuale pentru clasele XI-XII 

 Achizitionate de ISJ Bistrita-Nasaud 

 563 mii lei alocati de MECS 

 Incheiate un numar de 29 contracte 

 Distribuite un numar de 62.824 

RECHIZITE ȘCOLARE 

 Rechizite școlare pentru elevi provenind din familii cu venituri mici (venit mediu net 

lunar/membru de familie realizat în luna iulie să fie de maxim 50% din salariul  de bază minim 

brut pe țară) pentru anul 2016-2017  

 Achizitionate de ISJ Bistrita-Nasaud 

 178.5 mii lei alocați  

 număr beneficiari - 8.354 elevi 

 

BANI DE LICEU 

 Sprijinul financiar din sumele alocate de la bugetul de stat pentru elevii cuprinsi in Programul 

national de protectie sociala,, Bani de liceu,, pentru anul 2016 a fost : 

 Suma cheltuita : 1.474.603 lei 

 Numarul beneficiarilor : 994 elevi 

BURSA PROFESIONALĂ 

 Elevii care frecventeaza invatamantul profesional au beneficiat in anul 2016 de sprijinul 

financiar acordat de la bugetul de stat: 

  Suma cheltuita : 1.957.238 lei 

  Numarul beneficiarilor : 1223 elevi 

 

NAVETA ELEVI 

 Elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu  au beneficiat de decontarea navetei 

in anul 2016 : 

 Suma cheltuita : 1.178.608 lei 

  Numarul beneficiarilor : 3159 elev 

 

PROGRAMUL EURO 200 

 De acordarea ajutorului financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare au 

beneficiat in anul 2016 un numar de 193 de elevi care au achizitionat calculatoare in valoare 

totala de 172.364 lei 
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PROGRAMUL ,,CORN ȘI LAPTE” 

 Programul ,,Corn și lapte” se desfășoară în toate unitățile școlare din România. Licitația și 

plata acestor produse se organizează și finanțează de consiliul județean. În program sunt 

cuprinși preșcolarii de la grădinițele cu program normal și elevii ciclului primar și gimnazial. 

Teritorial, județul nostru este împărțit în 5 zone de distribuție a produselor. Plata fructelor și 

a produselor lactate este decontată prin APIA. 

În anul școlar 2016-2017 au beneficiat de acest program 32 441 preșcolari și elevi din județul 

Bistrița-Năsăud 

 

PROGRAMUL “FIECARE COPIL ÎN GRĂDINIȚĂ” 

 La nivelul județului Bistrița-Năsăud s-a derulat și în anul școlar 2016-2017, Programul 

național „Fiecare copil în grădiniță”, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Legea 

promovează prezența la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani, prin acordarea unui stimulent 

financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar, prin buna colaborare între unitățile 

de învățământ și autoritățile publice locale, atât din mediul rural cât și urban din județ. 

 

PROGRAMUL-PILOT DE ACORDARE A UNUI SUPORT ALIMENTAR  PENTRU 

PREȘCOLARII ȘI ELEVII  
Pentru anul școlar 2016-2017 s-a alocat suma de 482 mii lei defalcate astfel: 2016-203 mii 

lei; 2017-279 mii lei pentru Școala Gimnazială Tiha Bârgăului din județul Bistrița- Năsăud.  

Programul a debutat prea târziu, preșcolarii și elevii din județul nostru beneficiind doar de o 

lună de acest program în perioada 29.05.2017-16.06.2017. 

 

II.3.3. Grupe de excelenţă 2016-2017 

 

În anul şcolar 2016-2017 au funcţionat 48 grupe de excelenţă, după cum urmează: 

- Matematică 12 grupe;  

- Informatică 5 grupe;  

- Fizică 6 grupe;  

- Chimie 3 grupe;  

- Biologie 2 grupe 

- Limba română 10 grupe;  

- Istorie 2 grupe;  

- Socio-umane 1 grupă;  

- Interdisciplinar (istorie-socioumane-informatică) 1 grupă;  

- Limba franceză 2 grupe; 

- Limba engleză 3 grupe;  

- Limba maghiară 1 grupă;  

Aceste grupe au funcţionat în Bistriţa, Năsăud, Sîngeorz Băi şi Nimigea de Jos, cu un număr 

total de 796 elevi, din care 454 elevi de gimnaziu şi 342 elevi de liceu. Este o creştere faţă de anul 

2015-2016, când au participat la grupele de excelenţă un număr de 625 de elevi cuprinşi în 40 de 

grupe. 
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II.3.4. CJRAE 

 

În anul şcolar 2016 - 2017, în unităţile de învăţământ de stat de pe raza judeţului au fost 

înscrişi 47.816 de preșcolari și elevi. Exceptând elevii din învățământul liceal fără frecvență, din 

învățământul prostliceal și cei înscriși în A doua șansă, un număr de 46.561 de elevi  a constituit 

grupul de potențiali beneficiari ai serviciilor de consiliere psihopedagogică. 

Cei 35 de profesori consilieri din CJAP și din CȘAP-uri au oferit servicii de consiliere 

individuală/ de grup unui număr de 30.096 de elevi și preșcolari reprezentând 64,64%.  Diferența de 

16.458 (35,35%)  de elevi și preșcolari nu au beneficiat de serviciile unui consilier școlar. Acest 

aspect arată necesitatea de a se înființa la nivelul județului a 20 de Cabinete Școlare/Interșcolare, în 

special în mediul rural, unde există actulamente 6 cabinete și zone neacoperite. 

Din rapoartele anuale ale profesorilor consilieri reiese că în anul școlar 2016-2017 au 

participat la activități de consiliere psihopedagogică, individuală și/sau de grup un număr de 30.096  

de elevi , 3187  de părinți și 1692 de profesori . 

 

Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvenţă înregistrată în anul școlar 2016-

2017   (în cele 42 de unități școlare în care își desfășoară activitatea profesorii consilieri 

școlari) 

 

Nivelul unității de învățământ: Cazuistica* 

Grădinițe 

hiperactivitate /deficit de atenție  (41%) 

 probleme de comportament (33%) 

anxietate de separare/adaptarea copilului la 

gradiniță  (21%) 

 altele :5% 

Școli primare și gimnaziale 

violență școlară/bullying  (33%) 

dificultăți/ tulburări de învățare (32%) 

Anxietate școlară (28%) 

Altele: 7% 

Licee/colegii 

Absenteism (11%) 

Adicții/consum de substanțe (20%) 

probleme afective/dezvoltare personală  (51%) 

Altele:18% 

   

În urma analizei activităţii şcolare al  anului şcolar 2016-2017 a profesorilor logopezi din 

cele 11 cabinete funcționale ce fac parte din Centrul  Logopedic Interşcolar al judeţului Bistriţa-

Năsăud, se pot conchide următoarele: 

- majoritatea colegilor logopezi au fost preocupaţi de îmbunătăţirea performanţelor în ceea ce 

priveşte terapia logopedică în cadrul cabinetelor unde îşi desfăşoară activitatea prin utilizarea 

unor tehnici, metode, procedee de lucru şi mijloace moderne de intervenţie menite să stimuleze 

participarea efectivă a copiilor la recuperarea/ reabilitarea limbajului, la dezvoltarea proceselor 

intelectuale ale acestora; 

- colegii logopezi au urmărit scăderea numărului de copii cu tulburări de limbaj printr-o 

intervenţie terapeutic-compesatorie complexă şi susţinută în vederea eradicării şi ameliorării 

acestora, fapt ce reiese din situaţia statistică prezentată în acest raport; 

- au acordat asistenţă psihopedagogică şi logopedică cadrelor didactice, părinţilor, copiilor , în 

vederea formării şi dezvoltării limbajului, a integrării cât mai bune a acestora în activitatea 

şcolară şi viaţa socială; 
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- mare parte din profesorii logopezi ai C.L.I. au fost şi sunt mereu preocupaţi de perfecţionarea 

şi autoperfecţionarea lor participând la activităţile comisiei metodice a C.L.I., la simpozioane, 

cercuri pedagogice, sesiuni de comunicări ştiinţifice, expoziţii, cursuri de formare, etc. 

În ceea ce priveşte rezultatele anuale, situaţia se prezintă astfel: au beneficiat de terapie 

logopedică un număr de 1117 de copii din care 470 - preşcolari şi 647 - şcolari. Aceste date 

evidenţiază faptul că în acest an şcolar fiecărui logoped i-au revenit cca. 101 copii, cu mult peste 

norma de 35-40 de copii (cu care legislaţia prevede să se lucreze anual). Totuşi, colegii logopezi s-

au străduit să facă faţă onorabil acestei provocări, fapt evidenţiat de rezultatele foarte bune obţinute 

în corectarea şi ameliorarea tulburărilor de limbaj. 

Astfel, 418 copii cu tulburări de limbaj (preşcolari şi şcolari), şi-au corectat tulburările de 

limbaj, 573 şi le-au ameliorat şi 71 de copii au staţionat în corectare. (vezi Diagrama 1): 

 

 
 

Activitatea SERVICIULUI DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI 

PROFESIONALĂ BISTRIȚA NĂSĂUD (SEOSP) și a COMISIEI DE ORIENTARE 

ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (COSP). 

SEOSP-Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională este înfiinţat în baza 

Ordinului nr.6552 din 2011 în cadrul Centrului Judetean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

(CJRAE). SEOSP se ocupă de evaluarea și de orientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor 

și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale. Evaluarea reprezintă un proces complex, continuu și 

dinamic, realizat cu scopul de a cunoaște în profunzime și de a estima din punct de vedere cantitativ 

si calitativ particularitățile dezvoltării, limitele și potențialul copilului/elevului/tânărului cu CES. 

Scopul evaluării este de a stabili dacă elevul/ copilul/ tânărul are sau nu CES, în vederea 

orientării școlare și profesionale, identificării nevoilor specifice ale acestora și asigurarea condițiilor 

optime de integrare școlară, profesională și socială. 

Finalitatea evaluării este de a orienta decizia și acțiunea educațională și de a propune programe 

ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare de a stabili serviciile educaționale optime în 

funcție de nevoile specifice ale copilului/ elevului/tânărului cu CES. 

Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP) este cea care emite certificatele de 

orientare/reorientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE. 

Scopul orientării școlare și profesionale vizează valorificarea potențialului aptitudinal, a 

intereselor, aspirațiilor, cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, și a altor particularități 

psihocomportamentale, precum și consilierea asupra modului de integrare socioprofesională 

adecvată în vederea asigurării egalității de șanse. 

În scopul orientării copiilor cu CES în concordanță cu particularitățile lor individuale SEOSP 

și COSP colaborează cu Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului, cu instituțiile 

39%

54%

7%

Rezultatele terapiei logopedice în 
anul școlar 2016-2017

corectaţi

amelioraţi

staţionari
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de învățământ, cu părinții, cu asociațiile persoanelor cu dizabilități, cu reprezentanți ai administrației 

publice locale și societății civile cu cabinete medicale. 

Beneficiarii certificatelor de orientare școlară și profesională sunt: 

- copiii/elevii/tinerii cu certificate de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru 

Protecţia Copilului din Cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. 

- copiii/elevii/tinerii cu CES evaluați de Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și 

Profesională din cadrul CJRAE Bistrița. 

În urma analizei activității desfășurate și a evaluării complexe din cadrul SEOSP în anul școlar 

2016-2017, COSP s-a întrunit într-un număr de 21 de ședinte  în care au fost discutate  793 de 

dosare.  

 Total dosare înregistrate la SEOSP –793 

 Total dosare analizate în COSP- 793 

 Total număr de certificate eliberate de COSP – 688 

 Total dosare respinse- 105 

 Număr de certificate de orientare spre învățământul special: 231 

 Număr de certificate de orientare spre învățământul de masă- 457 (Orientări spre  

învățământul de masă cu profesor de sprijin/orientări spre  învățământul de masă cu 

curriculum adaptat) 

Alte situații: 

- Școlarizare la domiciliu – 35 (inv. de masa-  15, inv. special -20) 

- Orientați către alte județe – 3 

Planuri de servicii individualizate aprobate în COSP  - 95 

 

II.3.5. Activitatea structurilor infodocumentare din județul Bistrița-Năsăud 

 

În județul Bistrița-Năsăud există 101 unități școlare cu bibliotecă/CDI și 15 fără 

bibliotecă/CDI. 

Din totalul celor 101 unități școlare care au în structura lor biblioteci/CDI, 36 de structuri 

infodocumentare au bibliotecari angajați cu normă întreagă/ jumătate de normă, incluzând biblioteca 

CCD. Din numărul total al bibliotecarilor, 35 au studii de specialitate în biblioteconomie 

(universitare, postuniversitare, liceale sau cu atestate profesionale de inițiere în domeniu). Numărul 

de norme de posturi de bibliotecar, la sfârșitul anului școlar 2016-2017, a fost de 31,5 , atribuite unui 

număr 36 de persoane.  

Ca urmare a colaborării dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Serviciul de Cooperare şi 

Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti, în baza OMEN nr. 5135/1999, în 

ianuarie 2000 a fost iniţiat proiectul bilateral român-francez „Educaţia pentru informaţie”. 

Judeţul nostru a făcut parte din seria de şase judeţe pilot, conform ordinului de mai sus, 

potrivit căruia, în fiecare din aceste judeţe, s-au înfiinţat centre de documentare şi informare 

experimentale. După evaluarea din decembrie 2001, s-a decis extinderea Proiectului, prin înfiinţarea 

de noi centre, astfel că, la ora actuală, în judeţ au decizie de înfiinţare un număr de 34 de centre de 

documentare şi informare.  

Din totalul CDI-urilor înființate, un singur CDI este în gestiunea unui profesor documentarist, 

14 sunt gestionate de către bibliotecari normați cu normă întreagă/ jumătate și celelalte 19 sunt 

gestionate benevol de cadre didactice.   

În acest an şcolar s-au verificat structurile infodocumentare din următoarele unități de 

învățământ: Liceul Tehnologic Forestier Bistrița, Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița, Școala 

Gimnazială Nr. 1 Leșu,  Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, Școala Gimnazială Nr. 1 

Lunca Ilvei și Liceul Tehnologic Telciu. Aceste entități au fost verificate direct, cu ocazia inspecțiilor 
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generale și s-au făcut constatări și recomandări pentru fiecare în parte. Activitatea celorlalte structuri 

infodocumentare din județul Bistrița-Năsăud a fost monitorizată print-un raport scris, solicitat 

acestora. 

S-a urmărit respectarea obiectivelor cuprinse în fișa de monitorizare a CDI/ Bibliotecă școlară 

referitoare la proiectarea activității, realizarea acesteia, comunicare și relaționare, managementul 

carierei și dezvoltare personală a responsabilului structurii verificate, contribuția la dezvoltarea 

instituțională și promovarea imaginii școlii.  

Număr total de inspecții: 6  

Analize în baza unor rapoarte 44 

Număr  persoane inspectate/verificate: 50 

 

COMPONENTA CALITATIVĂ: Constatări și aprecieri rezultate din toate tipurile de inspecții pe 

discipline 

a. Aspecte pozitive 

Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița, al 

Liceului Tehnologic Telciu, respectiv al Liceului Tehnologic  „Liviu Rebreanu” Maieru au 

spații corespunzătoare de organizare și funcționare, iar fondul de carte este bine organizat. 

Se remarcă multitudinea activităților organizate în Centrul de Documentare și Informare al 

Colegiului „Grigore Moisil” Bistrița și al Liceului Tehnologic Telciu.  

În structurile în care există normat postul de bibliotecar (Liceul Tehnologic Forestier Bistrița, 

Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița,  Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, 

Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Ilvei și Liceul Tehnologic Telciu.), se derulează activități 

specifice. Numărul cititorilor și al cărților împrumutate au valori considerabile. 

b. Aspecte de remediat 

Din cele șase structuri verificate, CDI-ul Școalii Gimnaziale Nr. 1 Lunca Ilvei, nu are 

informatizat deloc fondul de carte.Centrul de Informare și Documentare din Școala 

Gimnazială Leșu, centru cuprins în proiectul „Educație pentru informație”, nu are personal 

normat care să-l gestioneze, iar responsabilitatea acestuia este în sarcina unei persoane, pe 

bază de voluntariat. În această structură în care activitatea este organizată benevol, activitățile 

specifice sunt inexistente.  

Necesitatea efectuării inventarului fondului de carte, cât mai repede posibil (vacanța de vară 

), la CDI-ul Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”, CDI-ul de la Școala Gimnaziale Leșu, CDI-

ul Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru și la CDI-ul de la Școala Gimnazială Nr. 1 

Lunca Ilvei, deoarece perioada de verificare a fondului de carte potrivit  Legii bibliotecilor 

este depășită. 

c. Probleme identificate  

Inexistența unor documente de gestiune/ proiectare activități/ bilanț și raportări de activități , 

în cadrul CDI-ului Școlii Gimnaziale Leșu respectiv CDI-ul de la Școala Gimnazială Nr. 1 

Lunca Ilvei, documente care sunt obligatorii. 

 

Găsirea de soluții pentru supravegherea fondului de carte din sala numărul 1 (de la intrare), 

la CDI-ul Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, deoarece este un spațiu fără 

vizibilitate din partea documentaristului, existând posibilitate de fraudare a fondului 

documentar existent acolo. 

 

În cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Lunca Ilvei, spațiul informatic lipsește din CDI, nu există 

deloc calculatoare pentru accesul elevilor și al cadrelor didactice. 
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d. Probleme rezolvate 

În cadrul bibliotecii Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, unde nu era posibilitate 

de supraveghere a fondului de carte de către bibliotecar, s-a găsit soluția favorabilă prin 

deschiderea accesului printr-o ușă din curtea liceului, unde accesul este direct, fără a trece 

printr-o sală intermediară.  

 

Oferirea de consultanță responsabilului CDI de la Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Ilvei pentru 

remedierea și corectarea greșelilor: întocmire Registrului de Mișcare a Fondului de publicații 

a registrului de evidență a activității zilnice, dosare cu intrările și ieșirile de documente, dosar 

cu inventarele fondului documentar- copii facturi, OP-uri, Chitanțe, NIR-uri, Procese 

Verbale de casare, de inventariere, chitanțe de predare a documentelor casate la centrele de 

colectare; responsabilului CDI de la Școala Gimnazială Leșu pentru completarea 

documentelor specifice de gestiune/ proiectare activități/ bilanț și raportări de activități 

respectiv organizarea de activități specifice în CDI.  

 

Stabilirea de termene precise pentru efectuarea inventarelor fondului de carte în toate 

structurile unde este necesară efectuarea inventarierii. 

 

În colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, Bistrița – Năsăud, Casa Corpului Didactic a 

realizat o analiză a activității structurilor infodocumentare din unitățile de învățământ. Activitatea a 

vizat următoarele aspecte: Obiectivele stabilite în planul managerial al unităţii de învăţământ care să 

vizeze Biblioteca/ CDI; Programe/activităţi desfăşurate în Bibliotecă/CDI, în  anul școlar 2016-2017 

; Constatări cu privire la activitățile desfășurate în bibliotecă/CDI (Puncte tari, puncte slabe, aspecte 

de ameliorat); Intrări de documente (cantitate și valoare), Nr. elevi din școală, Nr. cadre didactice 

din șoală, Nr. cititori, Fond de carte și procentul de fond informatizat. 

Această analiză a fost efectuată prin aplicarea unei fișe de monitorizare, de către  Casa 

Corpului Didactic prin implicarea directă a bibliotecarilor, documentariștilor și a directorilor 

unităților de învățământ. 

Perioada la care s-a făcut raportarea a fost anul calendaristic 2016-2017 și s-a urmărit cum 

funcționează aceste subsisteme și modul în care structurile infodocumentare sunt folosite de către 

utilizatorii lor. 

 

Concluzii și recomandări: 

 Prin organizarea unor activități cu caracter unitar la nivelul județului (întâlnirile metodice 

ale bibliotecarilor școlari, cursuri de formare, alte activități de sensibilizare), s-a putut 

observa preocuparea bibliotecarilor/responsabililor CDI pentru implementarea obiectivelor 

propuse în documentele proiective ale ISJ BN (dezvoltarea competențelor de comunicare 

în limba română, elaborarea indicatorilor de calitate, dezvoltarea inteligenței emoționale a 

elevilor); 

 Consiliere personalizată și individualizată în domeniul biblioteconomic, pentru bibliotecari 

și responsabili CDI; propunerea unor soluții concrete de remediere a aspectelor deficitare; 

 Resurse materiale bune şi foarte bune, propice desfăşurării activității în cadrul unor 

biblioteci/CDI-uri și utilizarea inadecvată a lor; 

 În unele situații resursele TIC nu sunt suficient utilizate, deși bibliotecile școlare/CDI-urile 

dispun de baza materială necesară, iar în alte cazuri, dotarea unor biblioteci este inexistentă; 

 Îndeplinire deficitară a atribuțiilor specifice postului de către unele cadre didactice care 

îndeplinesc funcția de responsabil CDI, în mod benevol, neremunerat; 
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 Lipsa de interes manifestată de unii bibliotecari/responsabili CDI pentru propria formare 

profesională; 

 Dezinteres pentru perfecționare a celor cu vechime de peste 30 ani; 

 Desfășurarea de activități focalizate pe dezvoltarea competenței de lectură a elevilor; 

 Achiziționarea de soft de bibliotecă unitar pentru toate structurile infodocumentare; 

 Implicarea elevilor în activitățile bibliotecii/CDI, atragerea lor spre lectură, în contextul în 

care numărul cititorilor este în scădere; Monitorizarea frecvenței elevilor la bibliotecă/CDI 

și motivarea acestora pentru implicarea acestora în activitățile bibliotecii/CDI-ului; 

 Revizuirea orarului bibliotecii/ CDI, în conformitate cu solicitările și timpul liber al 

elevilor; 

 Implicarea permanentă a bibliotecarilor/responsabililor CDI în acordarea sprijinului şi 

îndrumării tuturor elevilor care au nevoie de sprijin în orientarea lecturii, respectiv 

achiziționarea unor publicații în conformitate cu programele școlare dar și cu interesele și 

cerințele de lectură ale elevilor; 

 Preocuparea tuturor bibliotecarilor/responsabililor CDI pentru realizarea unor activități 

atractive şi eficiente, pentru atragerea elevilor la bibliotecă/CDI în care elevul să devină 

partener la activități, să fie implicat, să se regăsească şi să fie motivat; 

 Studierea literaturii de specialitate biblioteconomică în vederea unei continue perfecționări, 

 Promovarea / diseminarea exemplelor de bune practici; 

 Temele de discuție în cadrul întâlnirilor metodice ale bibliotecarilor școlari/responsabililor 

CDI, menite să îmbunătățească activitatea acestor structuri prin schimburi de bune practici 

sau prin diseminarea activităților de succes. 
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II.4. 2017 - ANUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

 

Anul 2017 a fost dedicat, prin programul activităților, promovării învățământului profesional 

și tehnic în România 

Programul activităților din cadrul acestei campanii a vizat atât specialiștii din domeniul 

educației și formării profesionale inițiale (inspectori școlari, cadre didactice din unitățile de 

învățământ profesional și tehnic și din unitățile de învățământ gimnazial), cât și elevii de clasa a 

VIII-a și părinții acestora, reprezentanții structurilor parteneriale consultative pentru învățământul 

profesional și tehnic și operatorii economici. 

ISJBN și CCI BN au decis să organizeze, la nivel local, săptămâna meseriilor, eveniment 

care a găzduit concursul pe meserii – O MESERIE PENTRU VIITOR.  03 – 07.04.2017 

S-a celebrat beneficiile pe care formarea profesională le aduce elevilor, operatorilor 

economici și economiei locale în ansamblul său. 

Au fost alese patru meserii care răspund unei cereri majore a angajatorilor locali din industrie, 

servicii și agricultură. 

S-au alăturat CCI companii locale member alel CCIBN: Comelf SA, Flacăra Impex SRL, Hotel 

Metropolis și Pombis SA. 

Au paricipat 45 elevi din 10 unități de învățământ, pregătiți de către 16 cadre didactice 

profesori de specialitate și instruire practică. 

Pentru activități ca: Sudorul European, Grădinarul creativ, Bucătarul iscusit și Electricianul 

îndemânatic. 

Au fost organizate întâlniri în unitățile școlare cu ÎPT, cu membrii comisiei metodice în 

vederea implementării corecte a standardelor de pregătire profesională și a curriculumului 

modularizat în vigoare la disciplinele de specialitate, cu prezentări de metodologie a examenelor de 

absolvire, a programului național 2017 – Anul învământului profesional și tehnic în România, a 

învățământului dual și perspectivele parteneriatelor cu actorii sociali interesați pentru ÎPT. 

S-a organizat o Campania de promovare a ÎPT în toate școlile gimnaziale: Fii cool, fii meseriaș. 

 Au fost organizate dezbateri privind Învațamăntul dual. 

 Târgul de Ofertă educațională 2017 – 2018   pentru liceele tehnologice. 

 Tradițional românesc în Europa multiculturală  

 Ghidul candidatului pentru admiterea în învățământul profesional 2017 - 2018. 

 În colaborare cu AJOFM Bistrița s-a organizat bursa locurilor de muncă pentru absolvenți de 

învățământ profesional și liceu tehnologic unde un număr mare au fost prezenți și 38 % au 

fost angajați.  

 

Învățământul profesional și tehnic are ca obiective: 

o Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii; 

o Dezvoltarea spiritului antreprenorial;  

o Centrarea procesului de predare – învăţare pe elev; 

o Formarea competenţelor cheie conform standardelor de pregătire profesională; 

o Dezvoltarea parteneriatelor;  

o Realizarea unei baze de date operaţionale;  

o Optimizarea reţelei şcolare pe baza cifrelor demografice, având în vedere principiul eficienţei 

socio-economice; 

o Promovarea sistemului de indicatori şi standarde pentru evaluarea calităţii educaţiei în unităţile 

de învăţământ; 

o Promovarea învăţământului dual 
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o Stimularea dezvoltării CDL – urilor; 

o Diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu cerinţele de dezvoltare 

şi instruire ale colectivelor de elevi; 

o Aplicarea instrucţiunilor MEN cu privire la încadrarea cadrelor didactice, adaptat la cerinţe 

specifice şcolilor; 

o Verificarea structurii, componenţei catedrelor de specialitate, concordanţa acestora cu 

specialitatea cadrelor didactice şi maiştrilor instructori; 

o Instituţionalizarea unui nou cadru funcţional în comunicarea / informarea privind 

modernizarea / reformarea procesului de învăţare la disciplinele tehnologice ; 

o Elaborarea de modele parteneriale în vederea cuprinderii adulţilor în programe educaţionale; 

o Îmbunătăţirea evaluării şi examinării performanţelor şcolare; 

o Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltarea instituţională; 

o Organizarea în vederea bunei desfăşurări a examenelor naţionale pentru elevi:testări iniţiale, 

evaluări pe parcurs, examen de competenţe profesionale, înscrierea elevilor în vederea continuării 

studiilor; 

o Implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea finanţării 

diferitelor tipuri de proiecte adaptate nevoilor fiecărei şcoli; 

o Antrenarea în activitatea de administrare şi finanţare a unităţilor de învăţământ a tuturor 

partenerilor interesaţi: părinţi, comunitatea locală, agenţi economici, organizaţii ale societăţii civile; 

o Încurajarea unei comunicări deschise, transparente, în interiorul sistemului cât şi  cu elevii, 

părinţii, parteneri;  

o Utilizarea mijloacelor moderne de promovare a imaginii şcolii: ofertă educaţională, pliante, 

site-ul şcolii, revista şcolară. 
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II.5. EDUCAŢIA NONFORMALĂ 

 

II.5.1. Activităţile educative 

 

Activitatea educativă a fost structurată în anul şcolar 2015-2016 în 3 mari secţiuni: 

1. Proiecte şi programe educative implementate de MENCS/ISJBN/Parteneri 

2. Proiecte educative cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative la nivel judeţean, regional 

şi naţional ; concursuri naționale cu etapă județeană, oragnizată de ISJ BN, Palat/Cluburi 

3. Acţiuni de prevenire, campanii de informare dezvoltate în cadrul strategiilor naţionale şi 

comunitare 

1. Proiecte/programme educaționale implementate de MEN/ISJBN/Parteneri 

In anul şcolar 2016-2017 Inspectoratul Şcolar Judeţean a facilitat implementarea, la nivel 

judeţean, a proiectelor/programelor naţionale şi a iniţiat, în parteneriat cu alte instituţii 

publice/asociaţii/ONG-uri acţiuni educative la nivelul unităţilor de învăţământ, la toate nivelurile: 

preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Cele mai relevante proiecte/programme şi acţiuni educative, 

cu impact deosebit asupra elevilor şi cadrelor didactice au fost: 

1. Proiectul național ”SĂPTAMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE”, derulat sub egida 

Ministerului Educației Naționale și a Inspectoratului școlar Județean a avut ca temă centrală ”Lumea 

noastră depinde de noi”. Activitățile proiectului s-au desfășurat în perioada 18-26 noiembrie 2016 în 

peste 70 de unități de învățământ din județ, conform rapoartelor de activitate specifice. Informații 

despre proiect sunt disponibile pe site-ul www.isjbn.ro/consiliere si activități educative. 

2. Competiția națională ”O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN ȘCOALA ALTFEL”, 

desfășurată anual de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Inspectoratele Școlare 

Județene. Proiectul vizează promovarea exemplelor de bună practică din cadrul săptămânii Școala 

Altfel, prin înscrierea, selectarea și evaluarea a maxim 10 activități educative, din domeniile: 

cultural-artistic, voluntariat, responsabilitate socială, sportiv, tehnic etc. La nivelul județului s-au 

înscris în competiție 16 de proiecte și au fost selectate 10 dintre acestea. Lista activităților selectate 

este disponibilă pe site-ul www.sae.edu.ro 

3. Proiectul educațional ”ȘCOALA SIGURANȚEI TEDI”, implementat de Tymbark 

România, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Poliția Română. Proiectul s-a 

adresat elevilor din clasa I din 10 unități de învățământ, ciclul preșcolar și primar, având ca scop 

educarea copiilor în domeniul siguranței. Cele mai relevante activități desfășurate de elevi și cadrele 

didcatice sub semnul siguranței sunt disponibile pe site-ul www.scoalatedi.ro. 

Alte proiecte și programe educaționale relevante, implementate la nivelul județului Bistrița 

Năsăud în anul școlar 2016-2017 au fost : Program educațional ”Apa și igiena în școli”, Proiect 

educational ”Dă electrice la reciclat pentru un Pământ curat”, ”Săptămâna Educației Globale – 

Împreună pentru pace”, ”Fii francofon!”, Let’s do it, Romania!”, Ziua bună! - Ziua voluntarilor 

mici/ Voluntariatul- o atitudine!”, ”Vacanță pentru toți copiii în comunitatea bistrițeană”, „Ziua 

Ștafetei”, ”Domestos susține Igiena de nota 10”,  

”Ziua Educației”, „Ziua Europei” include şi concursul judeţean „Bistrița, oraș european”, 

Campania ,,Nu cerşi like-uri, poţi deveni victimă a traficului de persoane!”, școala de vară ” Copii 

pentru copii”, ”Scoli conectate la comunitate”, ”Club Impact”. 

 

2. Proiecte educative cuprinse în Calendarul Activităților Educative 2017  

2.1 Calendarul Activităților Educative Naționale 2017 

În anul școlar 2016-2017 au fost depuse pentru evaluare națională 6 proiecte, fiind selectate patru 

dintre acestea, respectiv: 

 Concursul naţional de fizică aplicată pentru elevi ” Universul Eistein”, propus Palatul 

http://www.isjbn.ro/consiliere
http://www.sae.edu.ro/
http://www.scoalatedi.ro/
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Copiilor Bistriţa, cuprins  în CAEN, domeniul științific ; concurs cu participare directă, desfășurat 

în iulie 2017;  

 Concursul național de fotografie și grafică pe calculator ”Frumosul prin ochi de copil – 

educația pentru timpul liber al copiilor”, propus de Clubul Copiilor Beclean și cuprins în CAEN, 

domeniul cultural-artistic-arte vizuale, poziția 43; concurs cu participare indirectă, desfășurat în mai 

2016. 

 Concurs național de dans modern ”Dialogul talentelor”, propus de Clubul Copiilor 

Beclean, cuprins în CAEN, domeniul cultural-artistic-dans modern ; 

 Concurs interdisciplinar de creație literară și plastică ”Prietenii lecturii”, organizat de 

Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean, domeniul cultural-artistic-literatură. 

 

2.2 Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2017 

În acest an au fost propuse și selectate la nivel regional 16 proiecte. Lista nominală a proiectelor 

este disponibilă pe site-ul www.edu.ro, CAER 2017. Dintre proiectele propuse pentru implementare 

în anul 2017 s-au derulat 12, iar celelalte 4 urmând să se desfășoare în perioada octombrie-decembrie 

2017. 

 

2.3 Calendarul Activităților Educative Județene 2017 

Proiectele județene propuse pentru anul 2017 au urmărit dezvoltarea celor 8 competenţe cheie 

prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale, prin activităţi diverse şi abordări inovative: workshopuri 

tematice, activităţi demonstrative pentru cadre didactice şi elevi, activităţi de voluntariat, abordări 

didactice inter şi transdisciplinare, concursuri interdisciplinare, reprezentaţii teatrale, cultural-

artistice, expoziţii etc. 

   În acord cu prioritățile instituției în domeniul educației nonformale, C.A.E.J a fost structurat 

pe 3 secțiuni: a) Proiecte/programme educaționale implementate de MEN/ISJBN/Parteneri, inclusiv 

concursurile naționale cu etapă județeană; b) proiecte educative inițiate de unități de învățământ, 

ISJBN și parteneri; c) acțiuni derulate în cadrul strategiilor județene, naționale de acțiune 

comunitară (SNAC). 
a) În perioada martie-iunie 2017, Inspectoratul Școlar Județean a organizat etapa județeană 

a următoarelor concursuri naționale cuprinse în CAEN (secțiunea A1. – evenimente organizate de 

MENCS si Parteneri): ”Europa de mâine”, ”Parteneriat în educație – prezent și perspective”, 

”Sanitarii Pricepuți”, ”Educație rutieră-educație pentru viață”, ”Prietenii pompierilor”, ”Reviste 

școlare și jurnalistică”, ”Tinere condeie”, ”Proiecte de mediu”, ”Impreună”, ”Alege, este dreptul 

tău”, Creează-ți mediul”, ”Europa în școală”, ”Avocatul elevului”, ”Cupa DHS”, ”Meșteșuguri 

artistice tradiționale”, ”Next Generation”. Rezultatele înregistrate la etapa județeană și națională 

sunt prezentate în Centralizatorul rezultatelor competițiilor educative.  (ANEXA 1)  

b)  proiecte educative inițiate de unități de învățământ, ISJBN și parteneri; 

În urma selecției județene au fost aprobate de Consiliul Consultativ al Educaţiei permanente 16 

proiecte pentru anul şcolar 2016/2017, depuse de unități de învățământ din județ și 12 propuse de 

ISJ BN, CCD BN și CJRAE BN. Cele 28 de proiecte selectate la nivel judeţean reflectă 

preocuparea pentru redefinirea locului şi rolului activităţilor educative în planul de acţiuni al ISJ 

BN, dar şi în oferta educaţională a fiecărei unităţi de învăţământ în parte. Calendarul Activităților 

Educative Județene este disponibil pe site-ul http://www.isjbn.ro/index.php?id=53.  

Tote activitățile educative propuse și desfășurate în anul școlar 2016-2017 au urmărit 

deopotrivă adaptarea politicii educaţionale la realităţile/profilul şcolii şi beneficiarilor ei, dar 

şi valorificarea potenţialului creativ al elevului, creşterea motivaţiei şi a interesului elevului 

pentru oferta educaţională a şcolii în care învaţă. 

II.5.2. Educația non-formală în palate și cluburi 

http://www.edu.ro/
http://www.isjbn.ro/index.php?id=53
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La nivelul județului Bistrița Năsăud au funcționat în anul școlar 2016-2017 patru unități de 

învățământ care furnizează servicii de educație nonformală, toate cu personalitate juridică: Palatul 

Copiilor Bistrița, Clubul Copiilor Beclean, Clubul Copiilor Năsăud și Clubul Copiilor Sîngeorz Băi. 

Fiecare instituție și-a desfășurat activitatea pe baza Regulamentului unităților care oferă activitate 

extrașcolară, anexă la OMECS nr 4624/27 iulie 2015. 

 

Oferta educațională; efective cercuri 

Conform regulamentului specific invocat anterior, un club al copiilor se constituie ca entitate cu 

personalitate juridică dacă are înscriși minim 800 de copii și îndeplinește condițiile menționate la art. 

(2) din prezentul act normativ. Spre deosebire de actele normative anterioare, regulamentul actual 

impune condiția numerică privind numărul de copii care frecventează instituția. Plecând de la aceste 

considerente, fiecare dintre cele 4 instituții a avut ca principal obiectiv încadrarea în normativ și 

asigurarea numărului minim de elevi prevăzut de acesta. Pentru asta au derulat următoarele acțiuni: 

diversificarea ofertei educaționale prin extinderea tematicii cercurilor, promovarea ofertei 

educaționale în rândul partenerilor educaționali, diversificarea modalităților de promovare a imaginii 

instituției în comunitate etc. 

În anul școlar 2016-2017, la nivelul celor 4 instituții au funcționat în total 35 de cercuri, 

coordonate de cadre didactice specializate: teatru, creație literară, dans modern și dans popular, 

carting, construcții electronice/machete, electronică, tenis de masă, pictură/desen, fotocineclub etc.  

Activitatea cercurilor se desfășoară pe grupe, structurate pe 3 niveluri: începători, avansați și 

performaanță. La nivelul fiecărui cerc s-au organizat și grupe în afara profilului, conform 

regulamentului, asigurând astfel diversitatea ofertei și a serviciilor educaționale oferite. În plus, 

fiecare instituție a desfășurat cel puțin o activitate constantă la nivelul școlilor din proximitate, pentru 

dezvoltarea relațiilor de parteneriat educațional: din cele 35 de cercuri, s-au organizat 15 grupe de 

elevi în afara instituțiilor de bază, respectiv în unități de învățământ din alte localități: Salva, 

Rebrișoara, maieru, Ilva Mică. 

 

Resursa umană: 

Succesul unei activităţi cu caracter didactic sau extradidactic depinde în mare măsură de artizanul 

acesteia. Nu întâmplător, fiecare manager de instituţie nonformală a manifestat şi în acest an şcolar 

o preocupare constantă pentru dezvoltarea resursei umane, respectiv: încadrarea cu personal 

didactic calificat, asigurarea stabilităţii şi continuităţii activităţii educative prin profesori titulari, 

asigurarea condiţiilor optime pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar 

(participarea la cursuri-programe de formare continuă, organizarea de workshopuri, activităţi 

demonstrative, seminarii etc), motivarea specialiştilor voluntari în susţinerea unor activităţi 

extracerc (cursurile de limba germană şi limba engleză de la Palatul Copiilor Bistriţa). În cele 4 

instituţii de învăţământ conexe şi-au desfăşurat activitatea 33 de cadre didactice (29 profesori 

titulari şi 4 profesori suplinitori), 7 cadre didactice auxiliare şi 5 membri ai personalului 

nedidactice. Se depun eforturi pentru menţinerea calităţii actului educaţional prin asigurarea resursei 

umane necesare, iar în plan administrativ se manifestă preocuparea constantă pentru asigurarea 

funcţionalităţii şi suplimentarea de norme pentru departamentul administrativ-financiar, mai ales la 

Clubul Copiilor Năsăud şi Clubul Copiilor Sîngeorz Băi.  

 

Baza materială: 

În anul şcolar 2016-2017 au continuat demersurile de susţinere a bazei materiale funcţionale 

pentru activităţile de cerc, în fiecare dintre cele 4 unităţi de învăţământ în parte. În limita fondurilor 

disponibile s-au efectuat reparaţii, igienizări, s-au asigurat consumabilele pentru fiecare cerc în parte. 
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Activităţile propriu-zise s-au desfăşurat în 16 cabinete/laboratoare, 15 săli de instruire practică şi 

alte spaţii, precum: 1 sală de gimnastică, 1 sală festivă, 1 cabinet multifuncţional. Spaţiile destinate 

activităţii curente sunt completate cu alte spaţii funcţionale în domeniul administrativ, economic, 

sanitar. Se resimte acut necesitatea spaţiilor proprii pentru cele 3 unităţi care îşi desfăşoară activitatea 

în locaţii externe, respectiv: Palatul Copiilor Bistriţa (în clădirea Şcolii Gimnaziale nr 4 Bistriţa), 

Clubul Copiilor Năsăud (clădire aparţinând Uniunii Comunelor Grănicereşti) şi Clubul Copiilor 

Sîngeorz Băi (clădirea aparţinând Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret).  

 

Concursuri vs. Rezultate 

În acord cu  specificul regulamentului propriu de funcţionare, instituţiile care oferă servicii de 

educaţie nonformală implementează forme diferite de evaluare a competeneţelor elevilor. Din 

această perspectivă, cele mai uzitate forme de evaluare a rămas şi în anul şcolar trecut „concursurile 

şi festivalurile”, organizate cu preponderenţă în domeniile: dans (popular şi modern), pictură/desen, 

teatru, educaţie ecologică, electronică. Participările au vizat cu preponderenţă concursurile cuprinse 

în Calendarul Activităţilor Educative la nivel judeţean, regional şi naţional, dar şi competiţiile 

organizate de către alţi parteneri educaţionali.  

Apreciem creşterea calitativă a rezultatelor obţinute la concursurile cu participare directă şi, în 

plus, participarea elevilor din fiecare instituţie la etapele  judeţene ale concursurilor organizate de 

MENCS şi parteneri. De asemenea, în anul şcolar 2016-2017, Palatul şi Cluburile Copiilor au 

organizat cel puţin un concurs din Calendarul Activităţilor Educative Judeţene şi au susţinut 

Inspectoratul şcolar în organizarea etapelor judeţene ale concursurilor naţionale din CAEN 

(secţiunea A1). Recomandăm pentru anul şcolar următor diversificarea formelor de evaluare a 

competenţelor şi implicarea în concursuri şi a elevilor din grupele de începători şi/sau avansaţi, prin 

iniţierea competiţiilor intercluburi (pentru fiecare profil de cerc în parte). 

 

Date calitative: 

Activitatea educativă din cele 4 instituţii a fost analizată atât prin indicatori statistici, cantitativi 

de realizare, cât şi prin strategiile de management dezvoltate şi implementate de către fiecare director 

în parte. Astfel, fiecare dintre ei a realizat o succintă caracterizare a serviciilor de educaţie 

nonformală oferite şi a analizat, introspectiv, propria activitate managerială, pe următoarele paliere: 

individualizarea serviciilor educaţionale în raport cu alte instituţii; promovarea imaginii instituţiei 

prin evidenţierea „succesului instituţional” din anul şcolar trecut; creionarea profilului instituţiei 

pentru anul şcolar viitor şi activităţi inovative în activitatea de manager.  

 

a) Individualizarea serviciilor educaţionale în raport cu alte instituţii/asociaţii/ONG-uri 

s-a realizat prin: oferta educationala bogata, respectiv 35 de cercuri cu profil de activitate diferit, 

îmbogățit cu alternative educaționale în limita normelor în vigoare; activități care nu se suprapună 

cu CDȘ -urile partenerilor educativi din oraș și care se pliază pe hobby-rile elevilor motivaţi să-şi 

petreacă timpul liber într-un mod organizat.   

 

b) Profilul instituţiilor de educaţie nonformală din judeţ pentru anul şcolar 2016-2017 
este creionat de următoarele deziderate: o bază materială îmbunătăţită şi spaţiu educaţional propriu; 

o redimensionare a competiţiilor educative la nivel regional şi naţional; consolidarea relaţiilor de 

parteneriat cu familia şi implicarea părinţilor în activităţile de cerc; acreditarea instituţională şi 

educaţională în domeniul formării competenţelor practice şi vocaţionale; susţinerea financiară 

corespunzătoare; creşterea calităţii produselor educaţionale şi fundamentarea unei finanţări 

individuale;  
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c) Activităţile inovative în activitatea managerială propuse de către fiecare director în parte 

converg spre necesitatea implicării şi/sau scrierii unor proiecte cu finanţare locală/naţională; 

constituirea unei asociaţii de profil care să dezvolte oportunităţi de finanţare; dezvoltarea relaţiilor 

de parteneriat cu asociaţii/fundaţii/instituţii specializate în furnizarea serviciilor de educaţie non-

formală; iniţierea şi dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi mentorat oferite cadrelor didactice din 

învăţământul formal (prin activităţi de formare continuă: workshopuri, simpozioane, cursuri de 

formare, ateliere, activităţi demonstrative etc). 

Educaţia nonformală organizată în Palatul şi Cluburile Copiilor din judeţ urmează 

standardele impuse de rigorile normative pe de o parte, de asteptările şi exigenţele elevilor pe 

de altă parte. În ciuda restricţiilor administrative, materiale şi financiare, serviciile 

educaţionale din cele 4 unităţi de învăţământ conexe atrag anual, mii de elevi, pentru care 

pasiunea reprezintă un mod de viaţă şi un stimul pentru învăţarea formală.  

 

II.5.3. Programul național ”Școala Altfel” 

 

În anul școlar 2016-2017, Inspectoratul Școlar Județean a urmărit cu precădere următoarele 

obiective, monitorizate în cadrul inspecției tematice, în perioada octombrie 2016-iunie 2017. 

1. Proiectarea activităților din programul ”Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii 

mai bun!” a respectat legislația în vigoare, cu precădere precizările prevăzute în Metodologia 

de organizare a programului naţional Şcoala Altfel, aprobată prin OMENCS nr 5034 din 

29.08.2016. Programul Şcoala Altfel a fost elaborat pe baza normelor metodologice în vigoare, fiind 

popularizat în rândul consilierilor educativi în cadrul şedinţelor judeţene. Precizări suplimentare şi 

clarificări privind etapele implementării programului au fost transmise prin intermediul unei Scrisori 

metodice, diseminate în rândul directorilor şi consilierilor educativi. Informarea şi diseminarea 

materialelor specifice programului au fost completate cu realizarea planului de activităţi elaborat de 

fiecare unitate de învăţământ în parte, după un format propriu. În această privinţă, menţionăm faptul 

că majoritatea unităţilor de învăţământ au ales o abordare individuală, pe clase, a activităţilor 

specifice educaţiei nonformale, ceea ce a dus la o fragmentare a programului şi la o  colaborare 

limitată între elevi, cadre didactice, părinţi. Au fost însă şi unităţi de învăţământ care au elaborat un 

program de activităţi urmând principiul cooperării şi transferul generaţional. Astfel, acţiunile 

planificate au fost realizate în comun, la nivelul întregii şcoli, oferta educaţională pentru această 

săptămână constând în organizarea atelierelor tematice, vizionarea de filme didactice, concursuri, 

vizite, întâlniri cu specialişti, dezbateri tematice, care au reunit elevi din clase diferite, sub 

coordonarea unuia sau a a mai multor cadre didactice. O astfel de abordare s-a remarcat la majoritatea 

unităţilor de învăţământ, a căror ofertă de activităţi a fost variată şi atractivă pentru elevi şi cadre 

didactice. 

2. Popularizarea programului de activităţi al săptămânii ȘCOALA ALTFEL  la nivelul 

unităţii şi la nivelul comunităţii locale (prin mijloace specifice: avizierul clasei/școlii, site/ul școlii, 

pagina de facebook etc). Programul “Şcoala Altfel” a fost transmis elevilor, cadrelor didactice în 

timpul orelor de dirigenţie, în consiliul profesoral, în cadrul şedinţelor cu părinţii.potrivit proceselor 

verbale şi tematicii consiliului profesoral. Totuşi, proiectarea fragmentară a activităţilor la nivelul 

fiecărei clase, a generat un material exhaustiv, ce nu a putut fi popularizatîn mod direct tuturor  

beneficiarilor. Cu toate acestea, mai multe activităţi specifice desfîşurate în săptămâna Şcoala Altfel 

au fost popularizate în mass-media, dar mai ales pe site-ul şcolilor, pe pagina de facebook etc.  

3. Implementarea activităților din programul Școala Altfel și siguranța elevilor pe 

toată durata programului ”Școala Altfel” sunt reglementate printr-o procedură internă a unității 

de învățământ, elaborată de consilierul educativ/CEAC si avizată de Consiliul de administrație. 

Începând cu acest an şcolar, şcolile am recomandat unităţilor de învăţământ elaborarea unei 
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proceduri specifice activităţilor din săptămâna Şcoala Altfel, având ca obiectiv siguranţa elevilor. O 

parte dintre consilierii educativi au elaborat acest instrument care a fost avizat de CEAC şi de 

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Astfel că, mai multe şcoli şi grădiniţe au 

desfăşurat activităţile programului pe baza unei proceduri specifice. La nivelul celorlalte unităţi de 

învăţământ, siguranţa elevilor a fost monitorizată prin măsuri specifice, stabilite de directori şi 

consilieri educativi. Recomandăm elaborarea unei proceduri specifice implementării programului 

Şcoala Altfel în fiecare unitate de învăţământ din judeţ, conform procedurii ISJ, începând cu anul 

şcolar 2017-2018, elaborată şi asumată de CEAC. 

4. Modalități de valorificare a exemplelor de bună practică  

Activităţile din cadrul programului “Şcoala Altfel” reprezintă totodată  un mijloc efficient de 

promovare a imaginii şcolii, dacă desfăşurarea lor a generat un impact deosebit asupra elevilor (sau 

asupra altor categorii de participanţi). În aces sens, unităţile de învăţământ au posibilitatea să propună 

o activitate de success din Şcoala Altfel, ca exemplu de bună practică în cadrul unor competiţii 

naţionale, regionale sau judeţene. Astfel, şcolile se pot înscrie în competiţia anuală organizată de 

MENCS – “O activitate de succes în Şcoala Altfel” sau în concursul regional iniţiat de Asociaţia 

Top Formalis Oradea, ISJ Bihor, ISJ Sălaj, ISJ Satu-Mare şi ISJ BN intitulată “Şcoala Altfel – 

Campionii”; dintre unităţile de învăţământ monitorizate, cam 25% şi-au manifestat intenţia de a se 

înscrie în competiţiile amintite, restul optând pentru varianta diseminării în mass-media sau pe 

pagina de facebook.  

La competiţia natională “O activitate de success în Şcoala Altfel” s-au înscris 20 de unităţi de 

învăţământ şi au fost selectate 9 activităţi, pentru fiecare domeniu de concurs. (lista activităţilor 

selectate este disponibilă pe site-ul www.isjbn.ro/consiliere si activităţi educative). 

Programul “Şcoala Altfel” continua să fie un program  apreciat de către elevi, cadre didactice 

şi părinţi. Prin specificul său, programul reprezintă o oportunitate de dezvoltare a relaţiilor de 

parteneriat cu instituţii publice locale, asociaţii, ONG-uri, care şi-au manifestat disponibilitatea de a 

organiza activităţi cu elevii şi cadrele didactice. La nivelul judeţului, peste 20 de instituţii publice au 

organizat activităţi în săptămâna “Şcoala Altfel”, oferind elevilor posibilitatea de a cunoaşte 

nemijlocit domeniul lor de activitate. În acelaşi timp, săptămâna Şcoala Altfel a oferit cadrelor 

didactice oportunitatea de a organiza numeroase excursii şcolare,excursia fiind una dintre cele mai 

apreciate activităţi  extraşcolare de către elevi. Programul “Şcoala Altfel” necesită însă mai multe 

resurse materiale şi umane, activităţile de tip “nonformal” presupunând competenţe specifice pe care 

cadrele didactice le pot însuşi numai prin programe de formare continuă, workshop-uri, activităţi 

demonstrative, conferinţe etc. De asemnea, activităţile non—formale sunt diferite de cele didactice, 

iar organizarea lor presupune o logistică distinctă şi resurse materiale diferite, greu de achiziţionat. 

 

II.5.4. Parteneriatele 

 

1. Analiza descriptivă 

Parteneriatele instituţionale reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale Planului 

Managerial al Educaţiei Permanente si al Planului Operațional, care se regăseşte şi în Planul de 

Dezvoltare Instituţională al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud. Dezvoltarea 

relaţiilor inter şi intrainstituţionale reprezintă un deziderat al domeniului educaţiei permanente, 

materializat în acţiuni/activităţi educative, în campanii informative, de conştientizare şi prevenire în 

mediul şcolar, dar şi în oportunităţi de dezvoltare a educaţiei nonformale prin accesarea finanţărilor 

externe (nerambursabile). Resursele materiale limitate facilitează prea puțin derularea unor activităţi 

extraşcolare atractive pentru elevi, motiv pentru care şcolile sunt încurajate să iniţieze şi să susţină 

acorduri de parteneriat cu instituţii publice/asociaţii/ONG-uri, dar şi să acceseze oportunităţile 

oferite de acestea.  

http://www.isjbn.ro/consiliere
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La nivel local există, în general, o legătură strânsă între unităţile de învăţământ şi autorităţile 

locale. Primăriile, poliţia şi bisericile de diferite culte organizează diferite activităţi în parteneriat cu 

şcolile, în special cu ocazia sărbătorilor naţionale şi religioase (1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua 

eroilor, Ziua Mediului, Crăciunul, Paştele, etc.). În mediul urban, oferta activităţilor educative s-a 

diversificat treptat, prin implementarea unor proiecte specifice ale instituţiilor publice locale, dar 

mai ales ale diferitelor structuri asociative cu domeniu comun de activitate.  În anul şcolar 2016-

2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud a încheiat peste 26 de acorduri de parteneriat cu 

instituţii publice, asociaţii/ONG-uri, având ca obiect implementarea unor activităţi şi proiecte 

educative specifice. Acestea au fost completate de acordurile de colaborare cu instituţiile care au ca 

obiectiv comun: asigurarea condiţiilor de securitate şi siguranţă a elevilor, prevenirea fenomenului 

violenţei în mediul şcolar, prevenirea consumului de droguri, tutun, alcool în rândul elevilor, 

campanii de prevenire, informare şi combatere a absenteismului/abandonului şcolar: IJPBN; 

ISUBN; Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, C.E.P.E.C.A Bistriţa Năsăud etc. 

O parte dintre acordurile de parteneriat încheiate de instituţia noastră au facilitat obţinerea 

finanţărilor nerambursabile de la Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud şi Primăria municipiului 

Bistriţa, în vederea implementării unor proiecte educative. Au fost încheiate în acest sens acorduri 

de parteneriat cu diferiți aplicanți, precum Asociații de Părinți sau organizații nonguvernamentale: 

Asociaţia Scenica – dezvoltare abilităţi artistice pentru copii şi tineri 

Un alt exemplu relevant pentru aprecierile de mai sus îl reprezintă iniţierea relaţiilor 

colaborative între Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Fundaţia Noi Orizonturi. Acest ONG, 

specializat în promovarea educaţiei non-formale la nivel naţional, a oferit oportunitatea unităţilor de 

învăţământ din judeţ de a se înscrie în procesul de selecţie in cadrul programelor „Cluburi 

IMPACT în mediul rural” şi „Şcoli conectate la comunitate”. În urma analizei dosarelor de 

candidatură, 5 unităţi de învăţământ din mediul rural au fost selectate pentru programul „IMPACT” 

(Şcolile Gimnaziale din SALVA, REBRIŞOARA, DUMITRIŢA, JOSENII BÂRGĂULUI ŞI 

SÂNMIHAIU DE CÂMPIE) şi alte 3 şcoli vor fi „conectate la comunitate” în cadrul proiectului cu 

acelaşi titlu (Şcoala Gimnazială SALVA, Şcoala Gimnazială nr 7 VIIŞOARA şi Scoala Gimnazială 

SÂNMIHAIU DE CÂMPIE). În unitățile de învățământ menționate anterior s-au desfășurat activități 

specifice educației nonformale, cu frecvență constantă (o dată pe săptămână) în cadrul cluburilor 

IMPACT. Acestea au fost coordonate de profesori voluntari ai școlii și au cuprins un număr însemnat 

de elevi, familiarizați cu proiectele de învățare în folosul comunității. În același context, ”școlile 

comunitare” au fost provocate să proiecteze și să implementaeze un plan de dezvoltare instituțională, 

în acord cu cerințele comunității educaționale și cu specificul școlii. Intenționăm ca toate exemplele 

de bună practică culese în cadrul acestor două domenii să fie promovate și diseminate în rândul altor 

unități de învățământ din județ, în anul școlar 2017-2018. 

Parteneriatul cu Fundaţia NOI ORIZONTURI  a însemnat şi o oportunitate de dezvoltare 

profesională pentru cadrele didactice, prin participarea la activităţile de formare continuă derulate 

sub egida „Educaţia nonformală, tot educaţie!”, respectiv: workshopul cu tema „Tehnici de educaţie 

nonformală” şi dezbaterea pe tema „Şcoala Altfel”. Specialiştii în educaţie non-formală au oferit 

consilierilor educativi din judeţ exemple şi activităţi demonstrative uşor de preluat şi implementat în 

mediul şcolar, în timpul şi mai ales în afara orelor de curs. Remarcăm în acest context sprijinul 

acordat în proiectarea și planificare activităților din săptămâna ȘCOALA ALTFEL, prin resursele 

oferite și instruirea din cadrul unui workshop cu aceeași temă. Acest fapt a adus județul în atenția 

ministerului de resort, fiind apreciată și valorizată modalitatea de implementare a programului și 

impactul acestuia în rândul beneficiarilor (http://www.timponline.ro/bistrita-nasaud-nominalizat/) 

În dezvoltarea relațiilor comunitare, un model de colaborare instituțională de succes îl 

reprezintă parteneriatul instituției noastre cu Biblioteca Județeană ”George Coșbuc” Bistrița 

Năsăud, alături de care sunt organizate constant evenimente specifice. Aceste activități vizează cu 

http://www.timponline.ro/bistrita-nasaud-nominalizat/
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preponderență elevii, cadrele didactice, dar și părinții, specialiștii, reprezentanții altor structuri 

asociative. Cea mai amplă manifestare cultural-științifică organizată în cadrul acestui parteneriat a 

fost Târgul de carte pentru copii și adolescenți „Coșbook”, dar și proiectul ”Ziua Educației”, ce 

va cuprinde evenimentul Gala Educaței din 5 octombrie 2017. 

O altă formă asociativă, manifestată deseori  în unele comunităţi locale o reprezintă  

colaborarea dintre primării şi diverse fundaţii străine sau înfrăţiri administrative, care deşi nu 

funcţionează în baza unui acord scris se concretizează prin schimburi anuale de elevi şi adulţi, 

diverse tipuri de ajutoare (repararea şcolilor, cadouri de Crăciun, donaţii de alimente sau bani), 

activităţi extraşcolare susţinute de parteneri. Un exemplu semnificativ în acest sens îl reprezintă 

parteneriatul de succes încheiat între Şcoala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie şi Fundația LOVE 

FOR LIFE, o structură asociativă elveţiană, cordonată de d-na Raluca Ciulei,  care a organizat 

activități de tipul ”Școala de vară” în 5 unități de învățământ din județ în perioada iulie-august 2017 

și a organizat o Tabăra de vară activă în localitatea Ardan, în perioada 28.08 – 1.09.2017. 

Parteneriatelor din domeniul educației non-formale încheiate la nivelul inspectoratului școlar, li 

se adaugă acordurile de parteneriat încheiate cu agenții economici (în domeniul învățământului 

profesional și tehnic) sau instituții/asociații furnizoare de formare profesională pentru asigurarea 

formării continue a cadrelor didactice. La aceste parteneriate se mai adaugă acordurile de parteneriat 

care au fost semnate pentru accesarea unor fonduri nerambrusabile inițiate de inspectoratul școlar 

județean în calitate de aplicant sau partener: Camera de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud, Asoțiația 

ROI, INCEPTUS.  

 

2. Date statistice 

 În anul şcolar au fost încheiate sau continuate 26 parteneriate la nivelul Inspectoratului 

Şcolar Judeșean BN,  în care au fost implicate aproximativ 75% din unităţile şcolare din judeţ 

(ANEXA 1).  Includerea unităţilor şcolare în diferite tipuri de colaborări s-a făcut în urma discuţiilor 

dintre reprezentanţii locali ai instituţiilor, dar şi  a analizei detaliate a contextului propunerilor de 

proiect. Criteriile urmărite au fost: nevoile identificate pe plan local, specificul unităţilor şcolare, 

resursele umane şi financiare disponibile, experienţa îm domeniul accesării proiectelor. S-a avut în 

vedere antrenarea şcolilor din mediul rural, care în general se limitează la o abordare mai tradiţională 

a activităţilor educative (colaborări cu Poliţia Locală, biserica, dispensarul).  

La nivelul unităților de învățământ, se observă structurarea parteneriatelor în jurul instituţiilor 

publice locale. Astfel, majoritatea parteneriatelor vizează desfăşurarea unor activităţi cu 

poliţia/postul local de politie, dispensarul medical/cabinete medicale, biserica,  biblioteca sau 

instituţii şcolare similare. Dacă în primul caz se abordează o tematică de sensibilizare, prevenire, 

combatere şi reducere a unor comportamente nesănătoase, în a doua situaţie se vizează dezvoltarea 

competenţelor de socializare şi de lucru în echipă ale elevilor.Un alt aspect îl reprezintă încheierea 

de parteneriate în vederea participării la proiectele din Calendarul Activităţilor Judeţene, Regionale 

şi Naţionale.   

Parteneriatele instituţionale sunt din ce în ce mai prezente în viaţa şcolară şi a comunităţii, 

reprezentând un factor de progres şcolar şi social. Deşi majoritatea activităţilor de tip sunt percepute 

pozitiv de către elevi şi părinţi, se resimte nevoia unei viziuni mai unitare şi mai structurate, cu 

focalizare pe formarea de competenţe cheie. Principalele obstacole sunt: lipsa finanţării activităţilor, 

formalismul, lipsa formării continue a cadrelor didactice pentru abordarea activităţilor de educaţie 

nonformală. Considerăm că parteneriatele pot să constituie un punct de plecare pentru dezvoltarea 

instituţională, dar şi a elevilor şi a cadrelor didactice. 
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ANEXA 1 

 

CENTRALIZATOR PARTENERIATE pentru anul şcolar 2016-2017 

 

Nr. 

crt. 

INSTITUȚIA DURATA 

acordului 

ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI 

planificate 

1 Societatea Națională 

de Cruce Roșie din 

România, Filiala 

Bistrița-Năsăud 

Anual Organizarea etapei județene a concursului 

național ”Sanitarii Priceputi” 

Organizarea cursurilor de prim-ajutor în rândul 

cadrelor didactice din județ; activități 

demosntrative în săptămâna Școala Altfel. 

2 Consiliul Județean 

Bistrița Năsăud 

anual Organizarea evenimentului ”Ziua Porților 

Deschise”, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la 

constituire; 

Organizarea evenimentului public ”ZIUA 

COSTUMULUI POPULAR” 

Organizarea campaniei de educație ecologică 

”ECOFESTTOUR, inițiat de Asociația Inițiativa 

Ecologică 

3 Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență 

Bistrița Năsăud 

Anual Organizarea etapei județene a Concursurilor 

naționale ”Prietenii Pompierilor” și ”Cu viața 

mea apăr viața” și a etapei interjudețene a 

concursului ”Cu viața mea apăr viața” – Beclean, 

7-9 iunie 2017 

Desfășurarea activităților demosntrative pentru 

elevi în  ”Săptămâna Porților Deschise” 

(planificată în Școala Altfel); 

Organizarea ”Zilei Protecției Civile în România” 

Desfășurarea unor activități de informare 

preventivă de către specialiști  

4 Asociația Grupul 

pentru Dezvoltare 

Personală și 

Comunitară Bistrița 

pe durata 

implementării 

proiectului 

 

Implementarea unui proiect comunitar ”Mesaj 

pentru Bistrița” 

5 Fundația INOCENȚI  O lună (mai 

2017) 

Implicarea elevilor voluntari în organizarea 

ediției a XI a a Olimpiadei Inocenților 

6 Agenția Județeană 

pentru Protecția 

Mediului Bistrița 

Năsăud 

An școlar Implementarea proiectului ”Dă la reciclat 

bateriile descărcate, becurile consumate și 

electronicele mici uzate!” (conform 

regulamentului Concursului, anexă la Acordul de 

parteneriat); 

Activități de educație ecologică 

7 LIONS Club Bistrița  Organizarea evenimentului ”Târgul de purici” 

8 ROTARY Club 

Bistrița - Năsăud 

Februarie-

decembrie 

2017 

Impelmentarea proiectului de educație sanitară 

”Apa și igiena în școli” 
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9 Inspectoratul de 

Jandarmi județean 

”Gelu Voievod” 

Bistrița Năsăud 

An școlar 

2016-2017 

Organizarea activităților specifice în cadrul 

săptămânii Școala Altfel; culegere și centralizare 

de date privind atingerea siguranței publice 

10 Camera de Comerț și 

Industrie Bistrița 

Năsăud 

Centru de Informare  

An școlar 

2016-2017 

Implementarea activităților comune cuprinse în 

Planul anual de acțiune al Centrului Europe 

Direct: sesiuni informativ-formative, Școala de 

vară, concursul ”Tineri pentru Europa”, 

Sărbătoarea Europei”. 

Organizarea concursului județean ”Săptămâna 

meseriilor” (aprilie 2017)  

11 Centrul de Resurse și 

Referință în Autism 

Bistrița Năsăud 

Pe perioada 

desfășurării 

concursului 

Organizarea concursului ”NEUROLIMPICS”, 

dedicat elevilor din școlile din județ; 

12 Asociația 

ProUniversitaria 

Babeș Bolyai Bistrița 

Pe perioada 

implemenării 

proiectului 

Promovarea și susținerea activităților proiectului 

”Școala de vară” 2017 

13 Direcția Silvică 

Bistrița Năsăud 

An școlar 

2016-2017 

Organizarea și diseminarea Concursului național 

”Tineri în pădurile Europei”, cuprins în CAEN 

2017; 

Implementarea activităților specifice de educație 

ecologică în unități de învățământ din județ 

14 Asociația de părinți 

”Căsuța cu Povești” 

Bistrița 

Pe perioada 

implemenării 

proiectului 

Implementarea proiectului ”Educație outdoor” 

15 Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă nr 

1 Bistrița 

Pe perioada 

implementării 

proiectului 

Implementarea activităților proiectului ”Arta 

populară – o șansă pentru viitor” 

16 Centrul Județean 

pentru Cultură Bistrița 

Năsăud 

O lună Organizarea evenimentului ”Manifest pentru 

portul popular – ZADIA”, 29 septembrie 2015. 

17 Asociația MORALIA An școlar Implementarea acțiunilor specifice unor 

programe educative; organizarea conferinței 

tematice ”Management și leadership”, hotel 

Metropolis, mai 2017 

18 Asociația PROADO 

Bistrița 

An școlar Implementarea activităților legate de ”Ziua 

Europei” și ”Săptămâna solidarității”  

19 Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția copilului 

An școlar Desfășurarea unor activități educative cu copiii 

din centrul pentru Protecția Copilului Bistrița 

20 Asociația pentru 

educație și formare 

”TopFormalis” Oradea 

Pe perioada 

implementării 

proiectului 

Organizarea concursului regional ”Școala Altfel 

– Campionii”, inclus în CAER 2016 

21 Biblioteca Județeană 

George Coșbuc 

Bistrița-Năsăud 

An școlar Activități specifice; evenimente publice 
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22 Garnizoana Bistrița, 

Brigada 81 

Mecanizată 

Martie-iunie 

2017 

Programul național Școala Altfel; exerciții 

interactive și demonstrative specifice, ateliere de 

prezentare a tehnicii și echipamentelor de luptă 

23 Asociația ROI 

București 

Februarie 

2017 

Organizarea sesiunii de comunicări  -Educația 

nonformală – Tot Educație! 

Seminarul județean cu tema: Ba se poate! 

24 Institutul Confucius, 

Universitatea Babeș 

Bolyai Cluj Napoca 

An școlar 

2016-2017 

Acțiuni de promovare a multiculturalității, 

diversității etnice, spirituale și lingvistice: curs 

de limba chineză în 6 unități de învățământ liceal 

25 Penitenciarul Bistrița Septembrie –

decembrie 

2016 

Derularea în comun a activităților proiectului ”O 

șansă pentru viitor”, inițiat de ISJ Suceava, în 

parteneriat cu ISJ BN și Asociația ACDC 

Suceava 

26 Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Bistrița Năsăud – 

Compartimentul de 

Analiză și Prevenire a 

Criminalității 

An școlar 

2016-2017 

Implementarea Programului cadru de prevenire a 

delincvenței juvenile și victimizării minorilor 
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II.6. PROIECTE EUROPENE 

 

Activitatea compartimentului Programe Europene din ISJ Bistrița- Năsăud, în anul şcolar 

2016-2017, s-a concentrat pe următoarele domenii:  

1. Programele Erasmus +  

Prin proiectele Erasmus + derulate în județul Bistrița-Năsăud, cadrele didactice și elevii au derulat:  

 -activităti de dezvoltare personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe 

(cunoştinţe, abilităţi, atitudini) într-un context international; 

  -îmbunătăţirea procesului de predare, formare şi învăţare a profesioniştilor din domeniile educaţie, 

formare şi tineret; 

  - învăţarea sau aprofundarea unor limbi străine (creşterea competenţelor lingvistice); 

   -dezvoltarea capacităţii organizaţionale în contextul  cooperării europene şi internaţionale; 

   -crearea de legături între educaţia formală, învăţarea nonformală şi formarea profesională; 

   -urmărirea unor sinergii cu câmpul muncii şi antreprenoriatul; 

  -activități pe platforme de asistență informatică, precum eTwinning, Platforma electronică pentru 

învățarea în rândul adulților în Europa (EPALE) și Portalul european pentru tineret; 

  -activităţi care facilitează cooperarea europeană (schimbul de informaţii, idei şi bune practici din 

alte sisteme educative europene);   

  -noi strategii de evaluare, autoevaluare, diseminare a rezultatelor din proiecte, de exploatare a 

produselor finale obţinute la final de proiect. 

Toate proiectele Erasmus+ au fost monitorizate şi s-a acordat o atenţie sporită reuniunilor de proiect 

care s-au derulat în România. Aspectele vizate în cursul monitorizării proiectelor în acest an şcolar 

au fost:  

a) comunicarea în interiorul și exteriorul echipei și a parteneriatului; 

b) stadiul realizării activităţilor pentru care au primit finanţare;  

c) implicarea directorului şi a comunităţii locale;  

d) realizarea mobilităţilor prevăzute în calendar;  

e) valorizarea rezultatelor obţinute;  

f) diseminarea și multiplicarea rezultatelor proiectelor; 

f) dificultăţi întâmpinate în implementare; 

Impactul proiectelor Erasmus+ 

a) Asupra elevilor: Îmbunătățirea competențelor în tematica proiectelor, a competențelor 

lingvistice, a competențelor digitale, creșterea motivației de implicare în diverse activități, schimbări 

de atitudini, abilități antreprenoriale, dezvoltarea personală, orientare profesională şi direcţii de 

carieră, promovarea activităţilor de educaţie non-formală prin voluntariat în ONG-uri sau şcoli. 

b) Asupra cadrelor didactice: Îmbunătățirea metodelor și practicilor în lucrul cu tinerii, deschidere 

cu organizații active la nivel european, valorizare și multiplicare a rezultatelor obținute, abilități 

crescute de lucru în echipă, gândire critică și reflexivă, dezvoltarea personală şi profesională prin 

schimb de expertiză şi bune practici, crearea de reţele şi dezvoltarea abilităţilor de lucru colaborativ 

extins, aplicaţii pentru mobilităţi individuale Erasmus+., promovarea activităţilor de educaţie non-

formală prin voluntariat în ONG-uri sau şcoli. 

c) Asupra instituţiilor: Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de educaţie, toleranţă, flexibilitate 

şi întărirea profilului  școlii europene, deschidere spre strategiile de educaţie non-formală şi 

promovarea sinergiei dintre educaţia formal şi cea non-formală în şcoală. 
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Nr. 

crt.  

Instituția de 

învățământ 

coordonatoare/ 

parteneră 

Numărul 

proiectului si  

Titlul proiectului  Perioada de 

implementare  

Tipul 

proiectului 

Erasmus+ 

KA1/ 

Erasmus+ 

KA2  
1 Liceul Teoretic 

Solomon Halită 

Sîngeorz – Băi  

2015-1-RO01-

KA219-0151 

19_ 1( domeniul 

şcolar) 

No frontiers in 

educaţion!  

01.09.2015-

31.08.2017  

Erasmus+ 

KA2  

2 Scoală            

Gimnaziala 

Tiberiu Morariu 

Salva 

 

2015-1-TR01-

KA219-

021800_6  

Bridging    three 

generations: 

timeless    games 

and toys  

1.09.2015-

31.08.2017  

Erasmus+ 

KA2  

3 Scoală            

Gimnaziala 

Tiberiu Morariu 

Salva 

 

2016-1-IT02-

KA219-

024291_2 

Other,Like,The 

Same  

 

1.09.2016-

31.08.2018 

Erasmus+ 

KA2 

4 Scoală 

Gimnazială 

Mihai Eminescu 

Năsăud  

2015-1-EL01-

KA219-

013896_5  

Mind Mapping and 

Multiple 

Intelligence  

1.09. 2015 

-31.08. 2018  

Erasmus+ 

KA2  

5 Colegiul 

Național George 

Cosbuc Năsăud 

2016-1-IT02-

KA219-

024266_5 

Put yourself in a 

refugee’s shoes 

1.09.2016-

31.08.2018 

Erasmus+ 

KA2 

6 Liceul cu 

Program Sportiv 

Bistrița 

2016-1-RO01-

KA219-

024373_1 

Terra Community 

and Ethics of the 

Future 

1.09.2016-

31.08.2018 

Erasmus+ 

KA2 

7 Școala 

Gimnazială 

Stefan CEL Mare 

Bistrița 

2016-1-RO01-

KA219-

024608_1 

Basic Employability 

and 

Entrepreneurship 

Skills at a Young 

Age 

1.09.2016-

31.08.2018 

Erasmus+ 

KA2 

8 Colegiul Silvic 

Transilvania 

Năsăud 

2015-1-LUO1- 

K4202-001 344 

SILVA forum 1.09.2015-

31.08.2017 

Erasmus+ 

KA2 

VET 
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2. Proiectul Leonardo da Vinci-  Co Building a Good Guidance n. 2013-1-IT1-LEO05-

04029 – CUP: G83D13000590006,  coordonat de Apro Formazione Italia, cu partenerii: Centre 

international d’études supérieures en sciences agronomiques (Franța), Pelci special boarding primary 

school development centre (Letonia), ROC Noorderpoort (Olanda), 

Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli 

adulti , (Elveția), Inspectoratul Școlar Județean Arad și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița- 

Năsăud (România) 

Scopul proiectului:  Îmbunătățirea motivației elevilor și implicarea lor activă în procesul 

decisional, îmbunătățirea cunoștințelor despre viitoarea profesie și despre cursurile frecventate. 

Transferarea unei metode inovative de consiliere pentru carieră, bazată pe abordare participativă, 

folosirea creativității și a TIC, prin descrierea viitoarei profesii folosind artele vizuale (video și 

prezentări animate). 

 Activitatea care asigură sustenabilitatea proiectului este  Concursul internaţional ”Steps to 

my future”, organizat în România în perioada 15 martie -9 iunie 2017, concurs ce îşi propune 

atragerea unui număr cât mai mare de elevi în activitatea de realizare a unui produs video sau de 

animaţie pentru descrierea unei profesii dintr-un anumit domeniu, în funcţie de specializarea şi 

specificul fiecărui liceu/ colegiu implicat, pentru valorificarea potenţialului fiecărei profesii şi 

meserii şi pentru stimularea expresivităţii şi creativităţii elevilor. 

 Organizat în colaborare cu ISJ Arad, cuprins în calendarul activităților regionale, produsele 

concursului au fost încărcate pe  canalul `goodguidance` de pe YouTube. Din județul Bistrița – 

Năsăud au participat în concurs 6 producții video fiind premiate 6, din care 5  la secțiunea învățământ 

de masă și o producție la secțiunea învățământ special: 

 

3 Proiecte finanțate din fonduri SEE. 

3.1. Proiectul  “Dezvoltare de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor 

aparţinând grupurilor vulnerabile” - proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 

- CORAI, de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. 

Scopul acestui proiect constă în cresterea gradului de integrare a preşcolarilor şi elevilor 

provenind din grupuri vulnerabile în învăţământul general, pentru asigurarea pe termen lung a 

succesului şcolar şi personal, într-un cadru coerent şi stabil din punct de vedere educaţional, social 

şi instituţional în judeţul Bistriţa-Năsăud. 

Beneficiari direcți: 60 de copii cu autism și cerințe educaționale special, 200 părinți, 205 cadre 

didactice, 40 factori de decizie și reprezentanți ai autorităților locale. 

Rezultatele proiectului  sunt: 

   -Centrul Educațional pentru copiii cu autism și alte tulburări de dezvoltare, amenajat la Școala 

Gimnazială Nr. 4 Bistrița 

  -Registrul Județean al persoanelor cu dificultăți de învățare 

  -Strategia județeană de integrare a copiilor cu CES 

  -2 programe de formare acreditate pentru cadrele didactice 

  -65 de evaluări psiho-socio-şcolare complexe pentru elevi şi preşcolari 

  -61 de copii si elevi au beneficiat de activitatea de evaluare si terapie (peste 4000 de ore), pentru 

care au fost elaborate 61 de planuri de intervenție personalizată 

  -264 de cadre didactice care au finalizat programele de formare 

  -peste 200 de părinți care au participat la activitățile de informare, consiliere, conștientizare. 

 

3.2 Proiectul: „O Șansă pentru Viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de 

risc într-un Centru Social Multifuncțional” proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului 

RO10 – Apelul  „SINERGII PENTRU VIITOR - tineri în situaţii de risc” „Copii şi tineri în situaţii 
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de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea 

incluziunii sociale”, de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare 

Socială 

Obiectivele proiectului sunt: 

1. Crearea și desfășurarea a unui set de servicii suport care să faciliteze accesul la educație; 

2. Creșterea posibilităților de angajare a 400 de tineri aflați în situații de risc prin oferirea de 

programe de instruire formală și nonformală și servicii de ocupare prin consiliere profesională și 

suport pe piața muncii; 

3. Desfășurarea unui set de activități educaționale, sesiuni de instruire, vizite de studiu și 

campanii de conștientizare care să sprijine accesul la educație nonformală a 1200 de persoane din 

regiunile NE și NV, aflate în situație de risc și a 45 de profesioniști în incluziunea socială a acestora. 

Beneficiari direcți: 

- 400 de tineri cu vârsta între 16 și 29 ani, din județele Suceava și Bistrița-Năsăud, dintre care 

160 de etnie romă; 

- 800 părinți. 

Activitățile care susțin sustenabilitatea proiectului sunt; 

- Întreținerea și funcționarea Centrelor Sociale Multifuncţionale din Lechinţa şi Bistriţa 

- Campanii de informare și conștientizare 

- Consiliere şi orientare în carieră 

- Dezvoltarea de strategii/elaborarea de documente programatice relevante în domeniul egalității 

de șanse, formării profesionale și inserției tinerilor pe piața muncii 

- Proiecte şi programe educaţionale cu finanţare 

- Diseminare  şi publicitate 

 

4. Proiecte prioritare MEN  (POSDRU) 

S-a răspuns clarificarilor cerute și au fost întocmite și transmise centralizatoare ale grupurilor 

țintă pentru proiectele; 

 Asigurarea accesului egal si cresterea participarii elevilor la invatamantul liceal prin 

programul national ”Bani de liceu” pentru anul scolar 2012-2013, cod proiect 157011 – 2582 

beneficiari. 

 Asigurarea accesului egal si cresterea participarii elevilor la invatamantul liceal prin 

programul national ”Bani de liceu” pentru anul scolar 2013-2014, cod proiect 157012 - 2232 

beneficiari. 

 Asigurarea accesului egal si cresterea participarii elevilor la invatamantul liceal prin 

programul national ”Bani de liceu” pentru anul scolar 2014-2015, cod proiect 157013-1685 

beneficiari. 

 „Bursa profesională” - proiect retrospective, cod proiect 157010 - 1219 beneficiari. 

 

5. Concursul National „Scoala Europeana” 

La ediția din anul 2017, s-a depus o candidatură,  Colegiul Național Petru Rareș Beclean, dar nu 

a obținut  certificatul de Școală Europeană. 

 

6. Concursul Național Made for Europe 

 

Scopul concursului: Valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive acumulate de unităţile de 

învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul 

educației și formării profesionale. 
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Ediția 2017 are o încărcătură simbolică aparte. Anul 2017 marchează împlinirea a 30 de ani de 

la lansarea programelor europene din domeniul educației și formării profesionale și 20 de ani de 

când unitățile de învățământ din România participă la aceste programe europene. 

 La etapa națională a concursului național Made for Europe, desfășurată în luna aprilie 2017 la 

Craiova au participat: 

a) Colegiul Național Petru Rareș Beclean cu produsul Firma de exercițiu ,,FLOWER BEAUTY,,. 

Firma de exercițiu a fost creată, înregistrată pe platforma on line a firmelor de exercițiu și a servit 

drept atelier de lucru în cadrul proiectului, contribuind la dezvoltarea competențelor antreprenoriale 

ale elvilor de la Colegiul Național ,,Petru Rareș,, Beclean.  

b) Școala Gimnazială ,,Tiberiu Morariu,, Salva, cu produsul Poster – Bridging3generations; 

Photovoice exozitie – Timeless games and toys; Calendar 2016 - Timeless games; Film DVD -

Jocuri de păpuși-Interviuri cu reprezentanți activi locali și regionali; Joc didactic – Family; Puzzle-

joc didactic – Logo-ul proiectului; Magnet-9May; Semn de carte Ziua Europei; Broșura de jocuri 

tradiționale ,,Bridging three generation,,; Poster Evaluation in first project year; Timeless games-

collection of postal cards; FilmDVD-Outdoor games; Colecție de top 10 jocuri tradiționale; Film 

DVD-Cum ne petrecem timpul liber? 

c)  Grădinița cu Program Prelungit nr.3 Bistrița, cu  produsul Carte -68 pagini care cuprinde 

experiențele  științifice realizate cu preșcolarii țărilor participante; Panou prezentare –fotografii, 

steagurile țărilor partenere; Schimb de materiale didactice;  PPT –activități desfășurate. 

 

7. Programul educativ „Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS), a fost 

lansat în toate statele membre ale Uniunii Europene la începutul anului 2017. 

Programul urmărește îmbunătățirea cunoștințele despre Europa și democrația parlamentară 

europeană în rândul tinerilor. Aceștia sunt familiarizați cu posibilitățile pe care cetățenia europeană 

le oferă, precum și cu rolul pe care Parlamentul European îl joacă în procesul decizional european. 

Cele doua școli nominalizate  din județul Bistrița Năsăud sunt: 

Colegiul Național ”Petru Rareș”-Beclean (filiera teoretică) și Colegiul Tehnic Infoel-Bistrița 

(filiera tehnologică). 

 

8. Concursul național EUROSCOLA, ediția a X-a (2017-2018) 

Scopul acestei inițiative este de a aduce mai puternic în centrul atenției istoria și valorile europene 

și de a întări sentimentul existenței unei identități europene.  

Principalele obiective ale inițiativei sunt: promovarea diversității culturale, a dialogului 

intercultural și a coeziunii sociale; sublinierea contribuției economice a patrimoniului în sectoarele 

creative și culturale, precum și la dezvoltarea locală și regională; reliefarea rolului patrimoniului 

cultural în relațiile externe ale Uniunii, inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al reconcilierii 

post-conflict și al refacerii elementelor distruse ale patrimoniului cultural. În același timp, inițiativa 

atrage atenția asupra posibilităților oferite de patrimoniul nostru cultural, precum și asupra 

provocărilor cu care acesta se confruntă, putând fi enumerate aici impactul trecerii la era digitală, 

presiunile fizice și de mediu asupra siturilor de patrimoniu și traficul ilicit cu bunuri culturale. 
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II.7. SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN  

Conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare și în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului 

asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al 

Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 

publice   

 Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud dispune de un sistem de control 

intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit partial conducerii Inspectoratului Școlar 

Județean Bistrița-Năsăud să furnizeze o asigurare rezonabilă, fondurile publice gestionate în 

scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, 

regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

În baza autoevaluării Sistemul de control intern/managerial, din Inspectoratul Școlar 

Județean Bistrița-Năsăud, cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor 

vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

    - Registrul riscurilor la nivelul entităţii, este actualizat anual; 

    - Procedurile operaţionale elaborate în proporţie de 100% din totalul activităţilor procedurabile 

inventariate sunt actualizate anual; 

    - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct, 

acţiuni de perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi a auditorilor interni în 

activităţile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică şi acesta a 

fost actualizat în cursul anului; 

    - În cadrul entităţii publice există compartiment de audit intern şi acesta este funcțional, fiind 

compus dintr-o persoană. 

La data de 30 iunie 2017, sistemul de control intern/managerial al Inspectoratului Școlar Județean 

Bistrița-Năsăud este partial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului 

intern/managerial. 

     Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise 

ordonatorului secundar de credite de către ordonatorii terțiari de credite, direct subordonaţi, rezultă 

că: 

    - 6 entităţi (Clubul Copiilor Năsăud; Clubul Copiilor Beclean; Clubul Copiilor Sîngeorz-Băi; 

Palatul Copiilor Bistrița; Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud; Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Bistrița-Năsăud) au sisteme parţial conforme. 
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II.8. COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ 

 

Indicatori Răspuns Observații 

Existența unui 

birou/persoane cu 

atribuții de 

furnizare a 

informațiilor de 

interes public în 

baza Legii 

544/2001 

DA NU  

x 

 

 Decizia 1334/25.11.2013 

Publicarea din 

oficiu a listelor 

/informațiilor de 

interes public 

x 

 

 http://www.isjbn.ro/index.php?id=306 

Actualizarea 

permanentă a site-

ului instituției cu 

informații de interes 

general 

x 

 

 www.isjbn.ro 

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-

Năsăud 

Actualizarea paginii 

de Facebook a 

instituției 

x 

 

 Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-

Năsăud 

Număr de informații oferite la cerere (telefonic, 

electronic și letric) 

52 

Număr  de răspunsuri la petiții 83 

Număr  de comunicate de presă 18 

Număr de conferințe de presă organizate 2 

 

Componenta cantitativă 

Dinamica solicitării de informații în baza Legii 544/2001 este relativ constantă pe durata anului 

școlar. Cele mai multe solicitări provin de la publicațiile online care au un caracter cotidian, dar și 

de la posturi de televiziune și radio locale și naționale. Ca modalitate de adresare, cele mai multe 

sunt solicitări telefonice, urmând apoi cele în format electronic. Lunar se înregistrează între 6 și 12 

cereri, adresate atât inspectorilor generali, cât și purtătorului de cuvânt. În timpul examenelor 

naționale – Evaluare Națională, Bacalaureat, Titularizare, Definitivat – se redactează comunicate de 

presă care oferă informații despre organizarea și derularea acestora. Datele oferite se bazează pe 

rapoartele trimise de școli, bazele de date interne, rapoartele întocmite de Inspectoratul Școlar pentru 

Ministerul Educației Naționale. 

Accesările paginii de Facebook demonstrează o dinamică ascendentă a interesului comunității 

educaționale pentru informațiile postate de Inspectoratul Școlar. 

 

Componenta calitativă 

Cele mai multe solicitări vizează componenta statistică a activității din educație: număr de școli, de 

elevi înscriși în învățământul preuniversitar, număr de posturi, etc.  

Un alt centru de interes îl reprezintă reflectarea rezultatelor școlare la olimpiade și concursuri de 

profil, noutățile legislative din domeniul educației, proiecte educative, stări conflictuale sau incidente 

http://www.isjbn.ro/
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din școală. Ca o caracteristică a anului școlar trecut, putem spune că,  în general, reflectarea activității 

educaționale în presă s-a realizat într-o manieră obiectivă, realistă, cu valorizarea elementelor 

pozitive și promovarea exemplelor de bună practică. 

 

Petiții 

În anul școlar 2016-2017 au fost înregistrate la Inspectoratul Școlar Județean 94 de petiții. Dintre 

acestea au fost soluționate 83 ( favorabil 44, nefavorabil 39). 5 petiții au fost clasate, iar 6 

redirecționate către unitățile de învățământ sau alte instituții. 

Aspectele sesizate se referă la:  

- Salarizare: 5 

- Activitatea cadrelor didactice la clasa: 15 

- Evaluare elevi: 8 

- Examene organizate de unitățile de învățământ: 9 

- Activitatea managerială directori: 6 

- Mobilitate personal didactic: 5 

- Concurs directori: 17 

- Solicitare înființare/menținere grupă de preșcolari/clasă de elevi/personalitate juridică 

unitate de învățământ: 5 

- Programul ”Bani de liceu”: 2 

- Posibile agresiuni între elevi: 9 

- Organizare olimpiade școlare: 2 

 

Datele, analizele și concluziile acestui raport vor fi valorificate în documentele proiective ale 

Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2017-2018.   

 


