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I. Context național al sistemului educațional din România din 

perspectiva dezideratelor europene pentru perioada 2017-2020 

 

Educația trebuie să-și asume un mesaj consistent la nivel național, să asigure o abordare integrată, 

cu o infrastructură bazată pe tehnologiile moderne la toate nivelurile de învătământ, să aibă o abordare de 

tip antreprenoriat cu accent pe creativitate și inovare, să stimuleze și să asigure continuitatea demersurilor 

și să motiveze elevul prin contactul cu lumea reală, centrat pe ,,a face”, în totală concordanță cu ,,a ști“. 

 

I.1.   Politicile în domeniul educației (Program de guvernare 2017-2020) 

 

Educația este privită ca un factor strategic de dezvoltare, practic cheia creșterii economice și a 

prosperității. Educația a fost și va rămâne un domeniu de interes major, mereu pe agenda publică. 

Educația începe la naștere și continuă toată viața prin acumulare în cunoaștere. În toate domeniile din 

societate, ritmul schimbărilor, amplitudinea acestora, precum și imprevizibilitatea absoultă a problemelor 

cu care se confruntă omenirea impun dezvoltarea și cultivarea competențelor și abilităților care să permită 

celui supus provocărilor să fie capabil de permanentă adaptare.  

Educația este chemată astăzi să șlefuiască talentul personal al celui școlit, să-i transfere valorile de 

referință pentru consolidarea caracterului, să-i dezvolte capacitățile creative. Educația trebuie să fie 

captivantă, continuă și creativă.  

Prioritățile sistemului educațional sunt impuse de cerințele tot mai clare de pe piața muncii: 

-abordare de tip antreprenorial cu accent pe creativitate și inovare; 

-abordări interdisiciplinare relevante; 

-competențe socio-emoționale și promovarea învățării pe tot parcursul vieții; 

- dezvoltarea competențelor cheie stipulate prin Legea 1 / 2011. 

Măsurile propuse de guvern și implementate prin ministerele de resort prin care se vor realiza dezideratelor 

propuse sunt: 

 

1.1.1 Pachetul social garantat pentru educație 

- Implementarea de programe integrate în domeniul educației, sănătății și social prin care să se 

asigure condiții de dezvoltare și formare a tutror copiilor de la naștere până la majorat 

- Crearea condițiilor optime de studiu pentru elevii cu cerințe speciale, prin adaptarea infrastructurii 
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- Dezvoltarea sistemului de servicii de educație timpurie prin curriculum adecvat și cadre didactice 

bine pregătite dar și prin programe parentale sau dezvoltarea de măsuri de stimulente financiare  

        

1.1.2 Programe de antreprenoriat 

- Extinderea educației antreprenoriale de la școlile vocaționale și tehnologice 

- Promovarea profesioniștilor în managementul educațional 

- Întărirea capacității de monitorizare și evaluare a sistemului de educație și de planificare strategică 

pe baza datelor statistice naționale și internaționale 

- Respectarea principiului autonomiei și descentralizării în educație și a principiului responsabilității 

publice astfel încât să fie posibilă o mai bună gestionare a resurselor la nivel local 

 

1.1.3 Cetățeni activi pe piața muncii 

- Respectarea princpiului dialogului social și transparentizarea activității instituțiilor din sistemul de 

educație și cercetare 

- Realizarea de studii cu privire la nevoile agenților economici în ceea ce privește asigurarea cu 

personal calificat, precum și la inserția absolvenților pe piața muncii 

- Revalorizarea învățământului profesional și tehnic prin flexibilizarea sistemului  

- Realizarea de activități de orientare și consiliere pentru elevi și studenți, cu accent pe 

conștientizarea cerințelor pieței muncii 

 

1.1.4 Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologia 

informării și comunciării 

- Programe naționale de investiții în tehnologie IT 

- Reabilitarea / modernizarea și echiparea școlilor cu materiale didactice corespunzătoare 

- Implemetarea mijloacelor didactice care utilizează tehnologia informării și comunicării 

 

1.1.5 Creșterea participării la educație de calitate  

- Creșterea calității actului educațional inclusiv prin realizarea evaluării periodice a unităților de 

învățământ 

- Eliminarea birocrației, pentru a permite cadrului didactic să se concentreze pe activitățile 

pedagogice și cele desfășurate strict în interesul elevului 



 

 
                                            INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN  

                                BISTRIȚA – NĂSĂUD 

 

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

     Tel:    +40 (0)263 213529 

     Fax:   +40 (0)263 216654 

www.isjbn.ro 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

NAȚIONALE  

P
ag

in
a 

 5
 

- Generalizarea programului Școala după Școală cu includerea unor mecanisme de asigurare a 

calității pentru activitățile pedagogice, spre exemplu cele remediale 

- Prevenirea și combaterea violenței în școli 

- Creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalureat și a celei de tranziție către 

învățământul terțiar 

- Creșterea gradului de calificare, în vederea scăderii șomajului în rândul tinerilor, prin programul 

A doua șansă 

- Asigurarea învățământului pentru minoritățile naționale 

- Restructurarea curriculumului școlar din perspectiva multiculturală 

- Dezvoltarea și implemetarea programelor de stimulare a perfomanței adresate elevilor cu potențial 

deosebit 

- Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional 

- Realizarea reformei curriculare și înnoirea tuturor manualeloe, concomitent cu asigurarea  formei 

printate și digitale 

- Susținerea acelor politici educaționale extrașcolare și extracurriculare care, prin completarea 

programelor școlare aprobate, să asigure : educația pentru sănătate, educația civică, educația cultural 

artistică și științifică, educția ecologică, educția prin sport, educația rutieră, educția pentru dezvoltare 

durabilă. 

 

1.1.6 Învățare pe tot parcursul vieții 

- Dezvoltarea sistemului de formare continuă, prin programe de formare adaptate cerințelor pieței 

muncii, relevante pentru nevoile de dezvoltare profesională a beneficiarilor, în condițiile instituirii unui 

sistem riguros de asigurare a calității 

- Stimularea participării la programele Erasmus + în domeniul formării adulților 

 

I.2.   Strategia națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (PTȘ) 

 

Părăsirea timpurie a școlii este definită în România ca procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 

18-24 de ani care au finalizat cel mult nivelul secundar inferior (echivalentul clasei a opta) și care nu mai 

urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională. În ultimii zece ani, rata de părăsire 

timpurie a școlii în România a scăzut constant și România și-a propus să atingă ținta de 11,3% în 2020. 
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Rata națională de părăsire timpurie a școlii a fost de 17,3% în 2013, plasând România în urma a numai 

patru țări cu rate mai mari: Italia, Portugalia, Spania și Malta.  

Părăsirea timpurie a școlii are implicații sociale și economice importante, fiind un factor major 

care contribuie la excluziunea socială ulterioară în viață. Tinerii care părăsesc prematur școala sunt mai 

predispuși riscului asociat șomajului sau al celui de a câștiga mai puțin odată ce găsesc un loc de muncă. 

Estimările legate de competențe necesare în Europa sugerează că, pe viitor, doar 1 din 10 locuri de muncă 

va putea fi accesat de o persoană care a părăsit timpuriu școala. Această problemă generează o serie de 

costuri publice și sociale, sub forma unor venituri și a unei creșteri economice mai mici, a unor venituri 

fiscale mai reduse și a unor costuri mai ridicate pentru serviciile publice, cum sunt cele din sănătate, justiție 

și plata prestațiilor sociale.  

În contextul declinului demografic, amploarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în 

România relevă faptul că mulți tineri din rândul populației școlare părăsesc sistemul de învățământ fără a 

deține abilitățile și formarea solicitate pe piața muncii. Odată aflați în incapacitatea de a se angaja, mulți 

tineri abandonează piața muncii, ceea ce determină scăderea contribuției acestora la creșterea economică 

a țării. Mesajul este clar: o țară a cărei rată de părăsire timpurie a  școlii este ridicată se va confrunta cu 

probleme legate de forța de muncă și șomaj, de coeziune socială și de competitivitate în general. 

Reducerea părăsirii timpurii a școlii este esențială pentru atingerea mai multor obiective europene și 

naționale cheie. Este important să fie luate în considerare obiectivele identificate de strategia Europa 

2020:  

-  creștere inteligentă, prin îmbunătățirea nivelurilor de educație și formare;  

- creștere incluzivă, prin sublinierea părăsirii timpurii a școlii ca factor de risc major pentru șomaj, sărăcie 

și excluziune socială.  

- creștere susținută, care pune accent pe eficiența resurselor, sustenabilitatea și competitivitatea mediului 

este afectat de părăsirea timpurie a școlii, care va compromite competitivitatea oricărei economii. 

  Îmbunătățirea abilităților cetățenilor și reducerea părăsirii timpurii a școlii trebuie să fie prioritățile 

cheie ale României. România susține principiul egalității de șanse în educație, indiferent de caracteristicile 

individuale. În acest sens, provocarea țării este de a îmbunătăți performanța educațională în rândul tuturor 

copiilor pentru a satisface cerințele unei economii bazate pe cunoaștere.  

Cauzele părăsirii timpurii a școlii sunt multiple și diverse:  

 lipsa accesibilității în general și a adaptării rezonabile în învățământ;  

 lipsa tehnologiilor de acces și a tehnologiilor și dispozitivelor asistive în procesul de învățământ; 

  insuficiența serviciilor de sprijin oferite; 
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  lipsa transportului adaptat; 

  slaba conștientizare a familiei cu privire la importanța dezvoltării potențialului 

copilului/tânărului cu dizabilități; 

 atitudini discriminatorii sau negative cu privire la incluziunea școlară a copiilor și tinerilor cu 

dizabilități și/sau cu cerințe eductive speciale. 

  În România, părăsirea timpurie a școlii predomină mai ales în rândul anumitor grupuri aflate în 

situație de risc, în special tineri din comunitățile rurale, tineri provenind din familii cu venituri modeste, 

romi și alte minorități și elevi care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala. Părăsirea 

timpurie a școlii este o problemă pregnantă, mai ales în mediul rural. La nivelul învățământului secundar, 

rata de abandon a fost de 1,5 ori mai mare în școlile din mediul rural, decât în cele din mediul urban. Elevii 

săraci rămân în urma celor mai înstăriți, iar accesul lor la învățământul secundar superior și post-secundar 

este limitat.  

Elevii de etnie romă se află în situație de risc din cauza condițiilor precare de trai și a sărăciei; 

situația este și mai gravă pentru fetele de etnie romă, în parte din cauza tradițiilor culturale. Cu toate 

acestea, lipsa unor statistici de încredere privind situația romilor în general este un obstacol important 

pentru estimarea corectă a magnitudinii acestei probleme. Elevii cu cerințe educaționale speciale și elevii 

din alte minorități sunt și ei în situație specială de risc de părăsire timpurie a școlii. Ratele de repetenție, 

unul dintre cei mai importanți predictori ai părăsirii timpurii a școlii, sunt mari în România, mai ales în 

rândul băieților și al elevilor din mediul rural din școlile din învățământul secundar inferior. 

 

I.3.   Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții (ÎPV) 

 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii este un proces continuu de oportunităţi flexibile de învăţare, 

corelând învăţarea şi competenţele dobândite în instituţiile formale cu dezvoltarea competenţelor în 

contexte non-formale şi informale, în special la locul de muncă. Acesta reflectă un concept de învăţare 

neîntreruptă, oricând şi oriunde. Deşi conceptul s-a modificat de-a lungul timpului, raţionamentul de bază 

rămâne acelaşi: oamenii trebuie să îşi actualizeze cunoştinţele şi competenţele, ca indivizi, cetăţeni şi 

angajaţi. Acest lucru este esenţial pentru a sprijini competitivitatea în contextul unei economii globale, a 

cunoaşterii bazate pe tehnologie şi pentru a promova integrarea socială şi participarea la o societate 

democratică.  

Tendinţele demografice şi de migraţie sprijină nevoia de a extinde oportunităţile pentru învățare 

pe tot parcursul vieții  în România. Îmbătrânirea populaţiei şi emigrarea au condus la declinul populaţiei 
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cu vârstă de muncă din România, acestea reprezentând o uriaşă provocare pentru susţinerea creşterii 

economice pe termen lung. Între 1990 şi 2011, populaţia totală a României a scăzut semnificativ, de la 

23,2 milioane la aproximativ 21,3 milioane. În plus, se estimează că peste două milioane de oameni activi 

(25% din forţa de muncă) au emigrat în căutarea unor oportunităţi de muncă mai bune în Europa sau în 

alte părţi ale lumii. Alte provocări constau într-un nivel scăzut al productivităţii comparativ cu alte State 

Membre UE, lipsa competenţelor, precum şi un grad ridicat de analfabetism funcţional (37,3% potrivit 

rezultatelor Programului pentru evaluarea internaţională a elevilor din 2012), ceea ce ilustrează existenţa 

unor puncte slabe în sistemul de învăţământ.  

Promovarea învățării pe tot parcursul vieții este, de asemenea, esenţială pentru a realiza o serie 

de obiective europene şi naţionale cheie. Doar 1,6% din adulţii cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani 

din România au participat la învățare pe tot parcursul vieții, comparativ cu media UE de 8,9%, în 2011. 

 În perioada 2007-2013, rata de participare a adulţilor la învățarea pe tot parcursul vieții a crescut uşor, de 

la 1,3% la 1,8%. Obiectivul naţional al României pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii este de a creşte 

participarea la 10% până în 2020. Cu toate acestea, decalajul dintre rata actuală şi ţinta pentru 2020 este 

semnificativ şi chiar mai mare comparativ cu ţinta Uniunii Europene de 15%. Comparând performanţa 

României cu progresul înregistrat în alte state membre, România înregistrează una dintre cele mai scăzute 

creşteri medii ale ratei de participare şi are performanţe sub progresul minim cerut de Comisia Europeană.  

 Participarea redusă la educaţia şi formarea adulţilor din România poate fi explicată prin 

existenţa unor disfuncţionalităţi între angajatori, angajaţi şi furnizorii de educaţie şi formare 

profesională. Aceste disfuncţionalităţi duc la un sistem de învăţare pe tot parcursul vieţii neperformant şi 

puţin receptiv, în care angajatorii, angajaţii şi furnizorii de educaţie şi formare profesională acţionează 

independent unul de celălalt, neinteracţionând suficient. Furnizorii de educaţie şi formare profesională 

oferă programe şi produc absolvenţi ce deţin competenţe care nu reflectă pe deplin necesităţile 

angajatorilor. Extinderea învăţării pe tot parcursul vieţii în România impune depăşirea constrângerilor 

care provoacă disfuncţionalităţile menţionate, şi anume:  

- informaţii reduse şi asimetrice între instituţiile implicate;  

- stimulente insuficiente pentru participarea la activităţi de educaţie şi formare;  

- capacitatea instituţională inadecvată.  

Caracterul incomplet şi calitatea slabă a educaţiei, în special pentru anumite grupuri socio-

economice, împiedică dezvoltarea competenţelor de bază pentru învățare pe tot parcursul vieții.  

Rezultatele Programului pentru evaluarea internaţională a elevilor din 2012 indică faptul că, în pofida 

îmbunătăţirilor semnificative şi susţinute faţă de anul 2006, elevii cu vârsta de 15 ani din România 
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continuă să obţină performanţe cu mult sub media Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

la matematică, citire/lectură şi ştiinţe. Datele PISA indică, de asemenea, un procent ridicat al elevilor din 

România cu vârsta de 15 ani care, funcţional, nu ştiu să citească/socotească (37,3% şi, respectiv, 40,8% 

în 2012). Riscul cel mai ridicat de părăsire a şcolii înainte de dobândirea competenţelor de bază esenţiale 

pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii se manifestă în rândul elevilor din mediul rural şi a celor care provin 

din familiile cu venituri mici, de etnie romă sau aparținând altor grupuri defavorizate.  

 Pe piaţa muncii, adesea angajaţii nu au acces la informaţii despre oportunităţile de formare, 

iar angajatorii nu beneficiază de stimulente suficiente pentru a oferi formare profesională. Angajaţii 

au acces limitat la informaţii despre oportunităţile de formare, în special angajaţii mai în vârstă şi cei cu 

un nivel redus de educaţie. Datele Anchetei privind educaţia adulţilor (AES Eurostat 2011) arată că peste 

40% din angajaţii români cu un nivel scăzut de educaţie şi competenţe nu caută informaţii despre 

activităţile de formare.  

În ciuda ratei scăzute de participare, cadrul legal pentru învățare pe tot parcursul vieții în 

România este foarte bine reglementat. Legea educaţiei naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare cuprinde cadrul legal pentru învățare pe tot parcursul vieții în România, care 

include aspectele principale ale educaţiei şi formării profesionale, dar şi roluri şi responsabilităţi ale altor 

ministere. Această lege include prevederi pentru recunoaşterea şi certificarea competenţelor dobândite 

prin intermediul educaţiei formale, non-formale şi informale. Alte legi importante sunt cele privind 

ucenicia, practica elevilor şi studenţilor, efectuarea stagiului de practică pentru absolvenţii de învăţământ 

superior, voluntariatul şi formarea profesională a adulţilor.  

În general, programele şi intervenţiile pentru susţinerea învățării pe tot parcursul vieții nu au 

beneficiat de coordonare, iar principalele părți interesate nu au interacționat organizat, ci mai mult în 

cadrul unor proiecte. Cu toate că Legea educaţiei naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, defineşte rolurile şi responsabilităţile altor ministere, colaborarea cu acestea nu este sistematică. 

Pe lângă autorităţile publice centrale, învăţarea pe tot parcursul vieţii implică şi alte instituţii publice de 

la nivel regional şi local, precum şi parteneri sociali şi organizaţii ale societăţii civile. Este evident că 

pentru creşterea participării şi relevanţei învățării pe tot parcursul vieții va fi nevoie de acţiuni pe termen 

lung, de un angajament continuu şi o implicare puternică a tuturor părţilor interesate.  

Este necesară o strategie naţională pentru învățarea pe tot parcursul vieții pentru a asigura o 

abordare coerentă şi coordonată în vederea atingerii ţintelor ambiţioase ale Strategiei Europa 2020. 

Creşterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții prin măsuri care rezolvă disfuncţionalităţile pieţei, 

aşa cum a fost menţionat anterior, necesită un efort coordonat şi susţinut din partea tuturor actorilor cheie. 
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În acelaşi timp, sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții constituie unul dintre obiectivele de bază ale 

Cadrului strategic ET 2020 pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale.  

 Această strategie de învăţarea pe tot parcursul vieţii propune trei piloni strategici care includ 

acțiuni de coordonare, finanţare şi reglementare pentru a depăşi constrângerile cu care se confruntă 

învățarea pe tot parcursul vieții. Obiectivele acestei strategii sunt:  

-de a creşte participarea la învăţarea pe tot parcursul vieţii;  

-de a îmbunătăţi relevanţa sistemelor de învăţământ şi formare profesională pentru piaţa muncii. 

 În conformitate cu obiectivul UE, principalul obiectiv strategic al României pentru anul 2020 este ca cel 

puţin 10% din populaţia adultă (cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani) să participe la activităţi de 

învăţare pe tot parcursul vieţii. Aceste obiective sunt acoperite de cei trei piloni strategici:  

          - acces şi stimulente pentru participare;  

          - calitate şi relevanţă;  

          - parteneriate pentru o mai bună informare.  

   

I.4.   Strategia națională pentru învățământul terțiar  

 

 Prioritățile stabilite în  document, aprobate de Guvernul României, utilizează  principalele teme  

în vederea analizării, elaborării și evaluării politicilor și inițiativelor relevante, necesare pentru ca aceasta 

să devină operațională. În elaborarea documentului, s-au respectat principiile din Hotărârea Guvernului 

nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi 

planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, respectiv : 

-principiul participării şi transparenţei;  

-principiul continuităţii şi coordonării;  

-principiul responsabilităţii; 

-principiul bunei guvernări;  

- principiul cooperării şi coerenţei.   

Strategia se corelează cu abordările Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020 și 

are în vedere identificarea nevoilor privind competențele, în scopul unei treceri treptate către o 

economie bazată pe cunoaștere și o cerere crescută, implicită, de locuri de muncă înalt calificate. 

Întregul spectru de provocări legate de competitivitate, în România, nu poate fi gestionat doar prin 

investiții în învățământul terțiar. Îmbunătățirea capacității resurselor umane constituie elementul vital, de 

bază, al strategiei pentru competitivitate pe termen lung, care include și reforme ale instituțiilor publice și 
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ale altor sectoare, precum cele ale agriculturii, pieței muncii și pieței financiare. România se află într-o 

etapă de dezvoltare în care modernizarea și consolidarea învățământului terțiar este o prioritate.  

Intervențiile propuse în cadrul acestei strategii sunt complementare strategiei de cercetare și 

dezvoltare, ambele promovând învăţământul terțiar ca motor al creșterii economice bazate pe 

cunoaștere și înaltă calificare. Deși costurile scăzute ale forței de muncă din România au jucat, la un 

moment dat, un rol cheie în atragerea de noi locuri de muncă din Europa spre piața internă a forței de 

muncă, etapa prezentă de dezvoltare a României impune ca în toate domeniile de activitate să se asigure 

creșterea eficienței proceselor de producție, precum și calitatea produselor rezultate. Îndeplinirea acestui 

obiectiv va depinde, cel puțin în parte, de existența unei forțe de muncă, pe plan intern, alcătuite dintr-un 

număr suficient de angajați, absolvenți de învățământ terțiar, care să dețină aptitudinile, competențele și 

abilitățile necesare. Crearea unei economii naționale inteligente, care poate construi un viitor mai prosper, 

depinde de îmbunătățirea permanentă a bazei de cunoaștere și de calitatea capitalului uman. Prezenta 

strategie fundamentează obiective pe termen lung, care pot fi atinse printr-un învățământ terțiar ce asigură 

egalitate de șanse și pregătește absolvenți de bună calitate.  

Educația și formarea profesională ocupă un rol central în Strategia „Europa 2020” și în mai 

multe documente europene. Învățământul terțiar în special, după cum stipulează Agenda UE pentru 

modernizarea învățământului superior în statele europene „…joacă un rol crucial în progresul individului 

și al societății și în furnizarea capitalului uman înalt calificat și a cetățenilor eficienți de care Europa are 

nevoie pentru a crea locuri de muncă, creștere economică și prosperitate.”  

UE remarcă rolul important al învățământului terțiar în dezvoltarea economică. Conform 

Recomandărilor specifice de țară pentru România 2015, calitatea învățământului superior și 

relevanța acestuia pentru piața forței de muncă sunt inadecvate, deși România a început să ia măsuri 

pentru depășirea acestor provocări. Comisia Europeană consideră că aptitudinile și competențele 

dezvoltate de către învățământul terțiar nu sunt corelate cu cele cerute pe piața muncii pentru unele 

programe de învățământ terțiar non-universitar profesional și universitar. Se preconizează că această 

strategie va avea impact asupra a peste 625.500 de persoane, din care aproape 58.000 de persoane 

absolvente de învățământ terțiar, cu vârste de 30-34 de ani. Acest număr este corespunzător țintei de 26,7 

%, asumată de România până în anul 2020.  
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I.5.   Strategia educației și formării profesionale din România (EFP)  

  

Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 propune o 

abordare coerentă a formării profesionale inițiale și a formării profesionale continue, care să conducă la 

dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele 

pieței muncii. Strategia EFP abordează în mod integrat educația și formarea profesională inițială și 

continuă și urmează ciclului de politici publice 2007 –2013 în domeniul dezvoltării resurselor umane.

 Strategia educației și formării profesionale răspunde obiectivelor strategice pentru deceniul 2010–

2020 formulate prin Cadrul Strategic ET 2020, cu accent pe consolidarea sistemelor de formare 

profesională, pentru ca acestea să devină mai atractive, relevante, orientate către carieră, inovative, 

accesibile şi flexibile, adaptate necesităţilor pieţei forţei de muncă. 

Strategia educației și formării profesionale din România 2016-2020 a fost elaborată pornind de la 

măsurile stabilite în Programul Național de Reformă 2015, pentru implementarea priorităților sistemului 

de educație și formare profesională, care vizează: 

-continuarea reformelor în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru asigurarea unui 

învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe dezvoltare personală şi socială; 

-asigurarea deschiderii sistemului de educaţie şi formare către toţi tinerii şi asigurarea accesului 

egal la educaţie, în special pentru grupurile cu riscuri particulare. 

În implementarea Strategiei EFP un element fundamental îl reprezintă cooperarea 

interinstituțională la diferite niveluri. Drept urmare, pentru a asigura coerenţa şi consistenţa dialogului cu 

actorii esenţiali, pe de o parte şi între diferitele politici europene, pe de altă parte, este necesară construirea 

sistematică a oportunităţilor pentru cooperare și dialog pentru schimbul de informaţii şi de opinii. 

Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020: 

-creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75%; 

-alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 

-obiectivul “20/20/20”:reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă 

există condiții favorabile în acest sens,creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final 

de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990; 

-reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului persoanelor 

cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40% în 2020; 

-reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 

20 de milioane de persoane până în anul 2020 comparativ cu anul 2008. 
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Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020: 

-până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare 

de-a lungul vieții; 

-până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire,  

matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 

-până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar, ar trebui 

să fie de cel puțin 40 %; 

-până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școliidin sistemele de educație și formare, ar trebui să 

fie sub 10 %; 

-până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea 

obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară; 

-până în 2020, proporția de absolvenți angajațicu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au finalizat 

sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de referință, ar trebui 

să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2010 

Obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune pentru formarea profesională 2016-2020 sunt:  

   1.  Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii, având ca 

țintă strategică: 

a) Creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, 

cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014 

2.  Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională având ca 

ținte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 

60% în 2020, față de 49,8% în 2014 

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, 

de la 1,5% în 2014 

3. Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 

2% în 2020, de la 4,2% în 2014. 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de 

bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014. 

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020,  

de la 1,5% în 2014. 
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            4. Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale, 

având ca ținte strategice: 

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului 

antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014. 

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020,  

de la 2.800 în 2014. 

Pentru implementarea Strategiei EFP este necesară o monitorizare şi evaluare continuă în ceea ce 

priveşte obiectivele, direcțiile de acțiune şi acţiunile specifice împreună cu indicatorii asociaţi. Rezultatele 

monitorizării reprezintă un ghid pentru adaptarea acţiunilor la schimbările de context legislativ, economic, 

social şi tehnologic, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor şi a ţintelor/indicatorilor. 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România în perioada 2016-2020 face parte din 

Cadrul Strategic al educaţiei şi formării profesionale care cuprinde și Strategia privind reducerea părăsirii 

timpurii a şcolii, aprobată prin Hotărârea Guvernuluinr. 417/2015, Strategia naţională pentru învăţământ 

terţiar 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 565/2015, Strategia națională de învăţare pe tot 

parcursul vieţii 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernuluinr. 418/2015, Strategia naţională privind 

modernizarea infrastructurii educaţionale care urmează să fie elaborate printr-un proiect în cadrul 

Programul Operațional Capacitate Administrativă. 
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II. Dezvoltarea județului Bistrița–Năsăud în contextul descentralizării 

 

Direcțiile de dezvoltare ale ISJ - BN trebuie corelate cu cele cuprinse în Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a județului Bistrița-Năsăud, document programatic asumat prin: 

Programul de implementare a strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud 2014-2020, Cod: 

8041/06062014 

 Beneficiar: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud  

 Direcțiile de interferență ale dezvoltării județului cu cele ce vizează într-o formă sau alta sistemul 

de învățământ sunt: 

 

II.1.  Dezvoltarea învățământului profesional sub coordonarea consorțiilor de 

agenți economici 

 

 În ce privește dezvoltarea capitalului uman, indicele global este IGCU = 1,49. Această valoare arată 

că problema referitoare la resursa umană în județ este critică, fiind cauzată de scăderea continuă a 

populației județului, migrarea tinerilor din județ spre alte zone urbane cu mai multe oportunități și de 

numărul mare de persoane care au numai studii primare și gimnaziale. Cu prioritate trebuie acționat pentru 

dezvoltarea învățământului profesional, de trei ani, în vederea calificării în diverse meserii, dobândirii de 

cunoștințe practice în diverse domenii (ex. pentru populația rurală, cunoștințe în practicarea unei 

agriculturi performante), dar și cu proiecte de diseminare a „poveștilor de succes” în diverse inițiative 

antreprenoriale în zona rurală.  

Trebuie „re-inventat” învățământul profesional sub coordonarea consorțiilor de agenți economici și 

implementat / dezvoltat învățământul dual.  

Pentru dimensiunea industrie și potențial tehnologic, prioritare sunt proiectele de orice natură care să ajute 

agenții economici în dezvoltarea de produse cu valoare adăugată mai ridicată. Trebuie atrase investiții 

directe în orașele Beclean și Năsăud. Trebuie dezvoltate câteva clustere funcționale:  

1. construcții de mașini și produse industriale,  

2. turism și balneo-turism,  

3. producția mobilei,  

4. agricultură și industrie alimentară.  

Direcțiile importante de acțiune trebuie să fie: 
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- Susținerea școlilor profesionale de strungari, lăcătuși, sudori, operatori CNC, în parteneriat cu 

agenții economici  

- Dezvoltarea școlilor profesionale de mecanici, prelucrători în piatră, prelucrători în lemn, 

exploatare minieră (inclusiv în parteneriat cu agenții economici – sistemul dual) 

- Susținerea școlii de tehnicieni chimiști și textiliști cu sprijinul agenților economici din zonă 

- Dezvoltarea programelor de recalificare și susținerea masteratelor profesionale pentru a veni în 

întâmpinarea nevoilor urgente de forță de muncă ale mediului economic local 

- Calificarea resursei umane fără loc de muncă în prelucrarea lemnului pentru mobilier de lux, în 

sculptura artistică şi artizanală în lemn, prefabricate din lemn (cabane, tâmplărie) în parteneriat cu 

universităţi de specialitate în artă şi design şi şcoli profesionale în prelucrarea lemnului. 

- Încurajarea resursei umane active în agricultură în categoria fermieri activi și instruirea acestora 

în domeniul zootehnic în parteneriat cu instituții specializate, școli profesionale și universități de 

specialitate în agricultură și zootehnie. 

- Calificarea resursei umane fără loc de muncă prin cursuri de specialitate în meşteşuguri şi 

meserii tradiţionale: ţesut/cusut, prelucrare piatră, pielărie/cojocărie/curelărie, împletituri din nuiele, 

colectarea și prelucrarea plantelor medicinale și fructelor de pădure, exploatarea resurselor melifere prin 

activități apicole, dogărie și rotărie, prelucrare fier forjat, măști tradiționale, obiecte de artizanat și 

suveniruri etc. în parteneriat cu: meşteri populari locali, şcoli profesionale şi alte instituții de specialitate 

- Relansarea activităţilor economice industriale specifice (prelucrare mase plastice, 

subansambluri electrice motoare, industrie alimentară, confecţii, textile, materiale de construcţii) şi 

asigurarea necesarului de resursă umană prin recalificarea forţei de muncă (reconversie profesională). 

- Asigurarea necesarului de resursă umană în cadrul parcului industrial prin calificarea și 

recalificarea forţei de muncă (reconversie profesională) fără loc de muncă în meseriile specifice 

industriilor din această zonă 

 

II.2.  Dezvoltarea infrastructurii sportive a județului pentru încurajarea 

sportului de masă 

 

 În ceea ce privește infrastructura sportivă a județului, cu toate că în ultimii ani se poate observa o 

îmbogățire a bazei materiale, aceasta este semnificativ mai mică decât în anul 2001. În anul 2012, erau în 

evidență doar 50 de terenuri de sport, în timp ce în anul 2001 erau 104 terenuri. Sălile de sport au fost 25 

în anul 2012 (în creștere față de de 2009 când erau doar 17, dar în scădere față de 2001 când erau 28). 
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Infrastructura sportivă a județului Bistrița-Năsăud se prezintă astfel: există 74 de săli de sport de 

diferite categorii (tip A, B, C, vechi și imoprovizate), predominând cele moderne (tip A, B, C); 25 de școli 

din județ au teren sintetic, 21 de școli au teren din iarbă, pământ sau asfalt, iar numărul școlilor fără teren 

de sport este foarte mic (7 școli), în condițiile în care atât școlile fără teren de sport cât și cele care au teren 

de sport vechi sau improvizat, sunt preocupate, împreună cu autoritățile locale, de 

construirea/modernizarea acestor obiective sportive. 

 

II.3.  Suplimentarea fondului de carte al bibliotecilor școlare, având ca scop 

stimularea lecturii 

 

 În județ există 220 de biblioteci ce oferă peste 1.764.699 de volume de cărți și reviste în 2013 (spre 

comparație, în anul 2001 existau 53 de biblioteci comunale, pe lângă biblioteca județeană). 

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

la finalul anului școlar 2016-2017.  

În județul Bistrița-Năsăud există 94 de unități școlare cu bibliotecă din totalul de 107 unități cu PJ, 

la finalul anului școlar 2017-2018, fără grădinițe, Palatul, Cluburile Copiilor din județ și Centrul de 

Excelență. 

 

II.4.  Încurajarea voluntariatului pentru coagularea și animarea comunităților 

 

 Voluntariatul, filantropia, mecenatul și responsabilitatea socială constituie exerciții care trebuie 

regenerate și transpuse în contextul actual și utilizate ca instrumente puternice de coagulare și animare a 

comunităților. 

Dezvoltarea taberelor tematice pentru tineri pot genera venituri la bugetele locale și micro-activitate 

economică pentru localnici (ex. cantine, restaurante cu rețete locale). 

 

II.5.  Sprijinirea învățământului special 

 

  S-a încheiat un Protocolul de Colaborare între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Direcţia de 

Sănătate Publică a judeţului Bistriţa-Năsăud şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud  pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice, al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice 
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nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor 

cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau 

cerinţe educaţionale speciale, conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 128 din 31.08.2017. 

 

II.6.  Dezvoltarea resursei umane printr-un program integrat de formare 

continuă  

 

În ceea ce privește orientarea spre inovare și dezvoltarea de competențe specifice, cu mici excepții, 

situația este deficitară la nivelul județului, raportat la ceea ce se întâmplă în alte zone din țară sau din 

Uniunea Europeană. Cu prioritate trebuie pregătite proiecte pentru dezvoltarea unui institut de cercetare 

interdisciplinară. Pe partea de resursă umană trebuie derulate proiecte pentru instruire în managementul 

inovării, creativitate, antreprenoriat, managementul produselor noi, internaționalizarea afacerilor etc. De 

asemenea, trebuie susținute programe masterale orientate înspre automatizarea fabricației, managementul 

calității, managementul producției etc. Un alt aspect critic este creșterea reală a cooperării cu universitățile 

din regiune pentru a integra firmele din județ în proiecte de cercetare europene. Trebuie create alianțe 

strategice cu centrele de cercetare din aceste universități, așa cum procedează deja firme mari precum 

Bosch, Electrolux, Siemens, Emerson etc. În același timp, în județ trebuie înființat cel puțin un incubator 

de afaceri. Instituțiile pentru colaborare (ex. CCIA BN) ar trebui să lanseze proiecte de inovare în care să 

faciliteze parteneriatul strategic între firme cu competențe complementare pentru a proiecta și lansa pe 

piață împreună produse inovative (ex. combinație între mecanic-software-electronic). De asemenea, 

instituțiile pentru colaborare ar trebui să faciliteze interfața între agenții economici orientați pe inovația 

de produs și diverse rețele de investitori formali și informali. 

 Se impune în aceeași măsură dezvoltarea resursei umane și formarea competențelor specifice mediului 

economic și de afaceri Bistrița prin programe de învățământ la nivel preuniversitar, universitar și 

postuniversitar, precum și motivarea și dezvoltarea coerentă a resursei umane existente și atragerea de 

resursă umană înalt calificată, pe calificare și recalificare eficace. 
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II.7.  Parteneriatul interinstituțional pentru implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a județului Bistrița–Năsăud 

 

Consiliul Director al Parteneriatului este format din entităţile relevante pentru dezvoltarea durabilă 

a Județului Bistrița-Năsăud din sectoarele public, privat, societate civilă, la nivel de factori de decizie ai 

entităţilor care au în responsabilitate aspectele principale ale dezvoltării Județului Bistrița-Năsăud: 

administraţie publică, dezvoltare regională, accesibilitatea fizică şi transport, utilităţi şi servicii publice, 

învăţământ, sector academic, sector cercetare, inovare, dezvoltare, cultură şi culte, sport şi tineret, 

dezvoltare economică, mediul înconjurător, mijloace de comunicare în masă, organizații catalizator etc. 

Cooperarea orizontală (intersectorială) și guvernarea pe mai multe niveluri (vericală) devine o 

necesitate. Cooperarea pe orizontală privește articularea între domenii și/sau sectoare relevante de 

activitate în vederea abordării integrate a rezolvării aspectelor critice și a valorificării sustenabile a 

potențialului multidimensional al județului, prin intervenții și măsuri coordonate, resurse combinate, care 

să asigure maximizarea impactului intervențiilor și investițiilor (ex. o investiție în infrastructura de 

transport poate promova pe piață o zonă cu potențial economic, poate scoate din izolare comunități, poate 

relaționa regiuni, poate rezolva probleme de mediu, poate asigura accesul la servicii cruciale pentru 

dezvoltare etc.). Cooperarea pe orizontală poate fi între instituții din cadrul aceluiași sector (ex. public – 

utilități, infrastructură, protecția mediului), din sectoare diverse (public și privat) și la nivel teritorial: 

urban-rural, rural-rural (în cadrul asociațiilor de tip sistem urban, GAL, ADI etc.). Guvernarea pe mai 

multe niveluri asigură coordonarea strategiilor, a planurilor de dezvoltare și intervențiilor, dar și a 

investițiilor la scară teritorială mai largă - județ, regiune, pentru domeniile de interes comun (probleme, 

obiective de dezvoltare), cu respectarea autonomiei locale. Guverarea pe mai multe niveluri presupune 

existența unei baze comune de date, actualizabile anual, și a unor programe care să asigure sistemul de 

indicatori relevanți pentru dezvoltare, precum și a unui sistem de utilizare a acestora în fundamentarea 

tehnică a deciziilor privind dezvoltarea. 
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III. Diagnoza învățământului preuniversitar bistrițean 

 

III.1. Sistemul de învățământ din județul Bistrița-Năsăud 

 

Reperele statistice pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, în 

conformitate cu Raportul asupra stării învățământului, prezentat în octombrie 2018: 

• 331 de unități școlare, astfel: 126 de unităţi cu personalitate juridică (din care 11 unități de 

învățământ privat), 205 structuri, 2403 clase sau grupe cu un total de 48520 elevi/preșcolari; 

• 3647 personal didactic din care profesori titulari: 2949; profesori suplinitori calificați: 499; 

profesori suplinitori necalificați: 46; profesori asociați: 46; profesori pensionari: 107. 

Instituțiile conexe: 

1. Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud 

2. Palatul Copiilor Bistrița 

3. Cluburile copiilor: 3 (Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi) 

4. Clubul Școlar Sportiv 

5. Centrul Județean de Asistență și Resurse Educaționale. 

Structura sistemului de învățământ din județul Bistrița-Năsăud cuprinde următoarele niveluri: 

învăţământ preşcolar, învățământ primar, gimnazial, liceal cu filiera teoretică, vocațională și tehnologică 

și învățământ postliceal. 

Învățământul de stat din județul Bistrița-Năsăud: 

Tipul de învățământ 

Număr de 

grupe/ 

clase în 

mediul 

urban 

Număr de 

grupe/ 

clase în 

mediul 

rural 

Total 

număr 

de 

grupe/ 

clase 

Număr 

de elevi 

în mediul 

urban 

Număr 

de elevi 

în mediul 

rural 

Total 

elevi 

Învățământ preșcolar 148 299 447 3308 5260 8568 

Învățământ primar 252 525 777 5859 8854 14713 

Învățământ gimnazial 177 407 584 4399 7156 11555 

Învățământ liceal 310 42 352 8147 1018 9165 

Învățământ profesional/ 

Stagii de practică 
40/1 28 69 986/18 659 1663 

Învățământ postliceal 14 4 18 371 97 468 

TOTAL 941 1305 2247 23088 23044 46132 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Sistemul_de_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt_din_Rom%C3%A2nia#.C3.8Env.C4.83.C5.A3.C4.83m.C3.A2ntul_pre.C5.9Fcolar
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Tipul de învățământ 

Număr de 

grupe/ clase 

în mediul 

urban 

Număr de 

grupe/ clase 
în mediul 

rural 

Total 

număr de 

grupe/ 

clase 

Număr de 

elevi în 

mediul 

urban 

Număr 

de elevi 

în mediul 

rural 

Total 

elevi 

Învățământul a 

doua șansă: 
3 - 3 64 - 64 

Gimnazial FR 2 - 2 27 - 27 

 

În unitățile de învățământ special studiază 750 de preşcolari și elevi cu cerinţe educaţionale 

speciale, în 87 de clase. 

Învățământul privat din județul Bistrița-Năsăud: 

Tipul de învățământ 

Număr de 

grupe/ 

clase în 

mediul 

urban 

Număr de 

grupe/ 

clase în 

mediul 

rural 

Total 

număr 

de 

grupe/ 

clase 

Număr 

de elevi 

în mediul 

urban 

Număr 

de elevi 

în mediul 

rural 

Total 

elevi 

Învățământ preșcolar 16 - 16 248 - 248 

Învățământ primar 9 - 9 183 - 183 

Învățământ gimnazial 4 - 4 73 - 73 

Învățământ liceal 4 8 12 44 292 336 

Învățământ postliceal 20 3 23 646 61 707 

TOTAL 53 11 64 1194 353 1547 

 

Sistemul de învățământ din județul Bistrița-Năsăud se organizează şi funcţionează atât cu unităţi de 

învăţământ sau formaţiuni de studiu cu limba de predare româna, cât şi cu predare în limbile minorităţilor 

naţionale (limba maghiară și limba germană), existând posibilitatea de a studia în aceste limbi materne de 

la grădiniță până la liceu. 

Învățământul în limba maghiară: 1041 de elevi: 

- Învățământ preșcolar: 288 de copii; 

- Învățământ primar: 356 de elevi; 

- Învățământ gimnazial: 284 de elevi; 

- Învățământ liceal: 113 de elevi. 
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Învățământul în limba germană: 373 de elevi: 

- Învățământ preșcolar: 50 de copii;  

- Învățământ primar: 136 de elevi; 

- Învățământ gimnazial: 113 elevi; 

- Învățământ liceal: 74 elevi. 

 

Tipul de învățământ 

Număr de 

grupe/ 

clase în 

mediul 

urban 

Număr de 

grupe/ 

clase în 

mediul 

rural 

Total 

număr 

de 

grupe/ 

clase 

Număr 

de elevi 

în mediul 

urban 

Număr 

de elevi 

în mediul 

rural 

Total 

elevi 

Învățământ 

preșcolar 

GPN 

(înv. de stat) 
62 289 351 1197 5060 6257 

GPN 

(înv. privat) 
5 - 5 85 - 85 

GPP 

(înv. de stat) 
86 10 96 2111 200 2311 

GPP 

(înv. privat) 
11 - 11 163 - 163 

Învățământ primar 

(de stat) 
252 525 777 5859 8854 14713 

Învățământ primar 

(privat) 
9 - 9 183 - 183 

Învățământ 

gimnazial 

(de stat) 

ZI 177 407 584 4399 7156 11555 

FR 2 - 2 27 - 27 

Învățământ gimnazial 

(privat) 
4 - 4 73 - 73 

Învățământ liceal 

(de stat) 
310 42 352 8147 1018 9165 

Învățământ liceal 

(privat) 
4 8 12 44 292 336 

Învățământ 

profesional 

Clase 

profesional 
40 28 68 986 659 1645 

Clase stagii 

de practică 
1 - 1 18 - 18 

Învățământ 

special 

Învățământ 

preșcolar-

GPP 

6 - 6 36 - 36 

Învățământ 

primar 
25 - 25 166 - 166 

Învățământ 

gimnazial -zi 
37 - 37 318 - 318 
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Învățământ 

profesional 
15 - 15 176 - 176 

Stagii de 

practică 
3 - 3 38 - 38 

A doua șansă 1 - 1 16 - 16 

Învățământ postliceal (de 

stat) 
14 4 18 371 97 468 

Învățământul postliceal 

(privat) 
20 3 23 646 61 707 

Învățământ a doua șansă 3 - 3 64 - 64 

TOTAL 1087 1316 2403 25123 23397 48520 

 

III.2. Învățământ particular și alternative educaționale 

 

III.2.1. Învățământ particular 

Unități de învățământ private – autorizate din județul Bistrița-Năsăud, în anul școlar 2017-2018 

 

Unitate autorizată 

Copii în 

învăţămânT 

preşcolar 

Elevi în 

învățământ 

primar 

din care, 

elevi în 

clasa 

pregătitoare 

Elevi în 

învățământ 

liceal (ciclul 

inferior) 

Elevi în 

învățământ 

liceal (ciclul 

superior) 

Elevi în 

învăţământ 

postliceal 

din care, 

elevi în 

învățământ 

sanitar 

TOTAL 

ELEVI 

/UNITATE 

Grădinița cu 

Program Prelungit 

HAPPY KINDER 

Beclean 

25 - - - - - - 25 

Grădinița cu 

Program Prelungit 

"PRICHINDEII" 

Bistrița 

60 - - - - - - 60 

Grădinița cu 

Program Prelungit 

"SMILE" Bistrița 
68 - - - - - - 68 

Liceul Creștin 

"LOGOS" Bistrița 

- Grădinița 
36 - - - - - - 36 

Liceul Teoretic 

"Henri Coandă" 

Feldru 
- - - 91 201 - - 292 

Școala Primară 

SFERA 
- 39 15 - - - - 39 

Școala Sanitară 

Postliceală "Carol 

Davila" Bistrița - 

AMFarmacist 

- - - - - 20 20 20 

TOTAL ELEVI 189 39 - 91 201 20 - 540 
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Unități de învățământ private – acreditate din județul Bistrița-Năsăud, în anul școlar 2017-2018 

 

Unitate acreditată 
Copii în 

învăţământ 

preşcolar 

Elevi în 

învățământ 

primar 

din care, 

elevi în 

clasa 

pregătitoare 

Elevi în 

învățământ 

gimnazial 

Elevi în 

învățământ 

liceal (ciclul 

inferior) 

Elevi în 

învățământ 

liceal (ciclul 

superior) 

Elevi în 

învăţământ 

postliceal 

din care, 

elevi în 

învățământ 

sanitar 

TOTAL 

ELEVI 

/UNITATE 

Grădinița Sociala 

cu Program 

Normal 

"BENITA" 

59 - - - - - - - 59 

Liceul Creștin 

"LOGOS" Bistrița 

– Primar, 

Gimnaziu, Liceu  

- 144 43 73 21 23 - - 261 

Școala Postliceală 

"Henri Coandă" 

Feldru 
- - - - - - 61 61 61 

Școala Sanitară 

Postliceală "Carol 

Davila" Bistrița - 

AMGeneralist 

- - - - - - 169 169 169 

Școala Postliceala 

"Henri Coandă" 

Bistrița 
- - - - - - 371 371 371 

Școala Postliceală 

"Henri Coandă" 

Beclean 
- - - - - - 86 86 86 

TOTAL ELEVI 59 144 - 73 21 23 687 - 1007 

 

III.2.2. Alternative educaționale 

 

A. Învățământ preșcolar 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învăţămînt 

Alternativa 

educaţională 

Număr grupe 

2017/2018 

1 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 

Bistriţa 
Waldorf 1 grupă mixtă 

2 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 

Bistriţa 
Step by step 6 grupe 

3 Grădiniţa cu Program Prelungit Năsăud Waldorf 1 grupă mixtă 

 Total  8 
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B. Învățământ primar  

Nr. 

crt. 
Unitatea de învăţămînt 

Alternativa 

educațională 

Total elevi/nr.clase 

C. P. 
Cls. 

I 

Cls. 

II 

Cls. 

III 

Cls. 

IV 
Total 

1 
Colegiul Naţional „Andrei 

Mureşanu” Bistriţa 
Step by step 22 26 30 27 41 

5 clase/ 

146 elevi 

2 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 

Bistrița 
Step by step 47 55 26 32 44 

8 clase/ 

204 elevi 

3 
Şcoala Gimnazială Nr. 4 

Bistrița 
Step by step 26 18 28 20 16 

5 clase/ 

108 elevi 

8 elevi cu 

CES 

4 
Şcoala Gimnazială „Lucian 

Blaga” Bistrița 
Step by step 23 22  22 19 

4 clase/  

86 elevi 

5 
Şcoala Gimnazială „Stefan 

cel Mare” Bistrița 
Step by step 45 44 25 26 41 

8 clase/ 

181 elevi 

6 
Colegiul Naţional „Liviu 

Rebreanu” Bistriţa 
Step by step 24 24 30 28  

4 clase/ 

106 elevi 

7 
Şcoala Gimnazială „Avram 

Iancu”   Bistriţa 
Step by step 24 26 20   

3 clase/  

70 elevi 

 

 Încadrarea în anul şcolar 2017-2018 s-a realizat cu personal didactic calificat şi abilitat pentru 

fiecare din cele edouă alternative- 74 învăţătoare  şi 16 educatoare, conform metodologiei în vigoare, cu 

aviz pentru alternative. S-a creat cadrul formării continue a personalului didactic şi a cosilierii de 

specialitate a managerilor de unităţi de învăţământ. S-a facilitat accesul cadrelor didactice la programe / 

activităţi de perfecţionare / formare. 

 Incepând cu anul şcolar 2013-2014 Colegiul Naţional ANDREI MUREŞANU Bistriţa a fost 

reconfirmat ca Centru regional de formare Step by Step şi Şcoală de BUNE PRACTICI în alternativă. 

 Elaborarea documentelor de planificare /proiectare, activităţile didactice şi metodice  desfăşurate 

în anul şcolar 2017-2018 s-a derulat conform documentelor manageriale şi a metodologiilor alternativelor 

educaţionale. 

 Au fost create condiţii   pentru cuprinderea copiilor în învăţământul preşcolar alternativ pentru 

asigurarea educaţiei timpurii. 
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 În activitatea la clasă s-a pus accent pe abordarea transdisciplinară a continuturilor, pe armonizarea 

continuturilor curriculare pri intermediul studiilor  tematice , s-a urmărit perfecţionarea procesului 

instructiv – educativ prin abordarea predării – învăţării – evaluării centrate pe elev şi utilizarea 

portofoliului ca metoda alternativă de evaluare.  

 Mediul educaţional respectă recomandările metodologice cerute de Alternativa Step by Step. 

 La grădiniţă proiectarea a respectat curriculumul naţional, mediul educaţional prietenos a fost 

organizat pe centre de interes, iar abordarea interdisciplinară, integrată a  respectat principiul  

individualizării şi ritmul propriu al fiecărui copil.  

 Activităţile metodice (comisii metodice, cercuri pedagogice) se vor desfăşura pe teme specifice şi 

vor promova alternativele educaţionale din judeţ.  

 

III.3. Inspectoratul Școlar Județean Bistrița–Năsăud 

 

Inspectoratul Școlar Județean este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Educației 

Naționale care este organizat la nivelul județului Bistrița- Năsăud și care acționează pentru realizarea 

obiectivelor sistemului de învățămant prevăzute de Legea 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare în domeniul învățământului preuniversitar. 

Structura organizatorică:  

A. DIDACTIC: 

 

1. INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL – 1 persoană 

2. INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT – 1 persoană 

3. DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

-    Inspectori școlari:  – 16 persoane 

4. DEPARTAMENTUL MANAGEMENT 

- Inspectori școlari  – 5 persoane 

 

B. NEDIDACTIC 

 

1. JURIDIC  – 1 persoană 

2. AUDIT  – 1 persoană 

3. DOMENIUL ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV: 

a. Contabilitate   – 3 persoane 
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b. Secretariat-arhivă  – 1 persoană 

c. Rețea școlară   – 1 persoană 

d. Salarizare-normare  – 1 persoană 

e. Informatizare  – 1 persoană 

f. Tehnic-administrativ  – 2 persoane 

VIZIUNEA  

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud susține asigurarea unui sistem de învățămant de 

calitate, performant, echitabil și eficient, bazat pe valori europene. Prin activitatea de îndrumare și control 

promovăm dezvoltarea sistemului educațional public prin implicarea mai largă a comunității în viața 

școlii. Prin cooperare și colaborare cu toți actorii educaționali, prin încurajarea inițiativelor individuale și 

de grup, susținem un învățământ care vizează egalitatea șanselor prin educație.  

 

MISIUNEA Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud este de a promova calitatea actului 

educațional prin obiectivitate, integritate și profesionalism, de a dezvolta valori educaționale conform 

standardelor naționale și europene. Inspectoratul Școlar Județean își propune să monitorizeze consecvent 

și unitar activitatea unităților școlare, iar prin integrarea activității sale în efortul celorlalte instituții la 

nivel de județ, să sprijine dezvoltarea armonioasă și proporțională a tuturor școlilor. 

La noi fiecare școală găsește sprijin pentru dezvoltare! 

 

VALORI 

- Respectul față de activitatea din școli, sprijin pentru directori; 

- Promovarea muncii în echipă, a integrității și loialității față de organizație; 

- Cultivarea spiritului  pro-activ;  

- Flexibilitate la schimbare, susținere pentru managementul transformațional; 

- Obiectivitate și responsabilitate față de instituție; 

- Dezvoltarea unei culturi a autoevaluării. 

 

SLOGAN:       

 

Fii PROFesionist! 
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III.4. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI: 
 

-Documente proiective concepute și redactate în 

concordanță cu recomandările M.E.N., pe 

domenii de competență 

-Cadre didactice, manageri, inspectori școlari 

bine pregătiți din punct de vedere științific, cu 

experiență profesională și managerială 

-Implementarea și actualizarea la nivelul fiecărei 

unități școlare a proiectelor de dezvoltare 

instituțională (PDI/PAS) 

-Existența resurselor umane calificate (cadre 

didactice, cadre didactice auxiliare) necesare 

implementării unei educații de calitate 

-Respectarea legislației și a transparenței în actele 

decizionale 

- -Numărul mare de cadre didactice titulare cu 

gradele didactice I şi II 

- -Procent bun de promovare la examenul de 

definitivare în învățământ (76,70%) 

- -Participarea  cadrelor didactice la stagiile de 

formare ale C.C.D. BN 

-  -Numărul mare de elevi participanţi şi premiaţi 

la concursurile şi olimpiadele naţionale (135 elevi  

premiați, din 219  participanți) 

- -Rezultate superioare cu peste 2% la examenul de 

Evaluare Națională 2018, față de cele înregistrate 

la nivel național (75,90% dintre elevi au obținut 

note peste 5) 

-  -Rezultate bune la examenul de Bacalaureat 

2018, cu rata de promovare peste media pe țară  

(71,54% în sesiunea iunie-iulie) 

-  -Existenţa unor unităţi şcolare cu 

promovabilitate 100% la examenele de Evaluare 

Națională (8 școli) și Bacalaureat (o școală) 

PUNCTE SLABE: 
 

- Dificultatea încadrării cu personal didactic 

calificat în unităţile izolate din mediul rural 

- Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor 

profesori, manageri 

- Existenţa unor unităţi şcolare cu 

promovabilitate scăzută la examenele 

naţionale (Evaluare națională și Bacalaureat) 

- Absenteismul în rândul elevilor şi abandonul 

şcolar, în special în unităţile din zonele cu 

populaţie de etnie rromă 

- Insuficienta preocupare a directorilor pentru 

realizarea unor venituri proprii 

- Insuficienta documentare şi preocupare a 

unor manageri pentru obţinerea de fonduri 

nerambursabile pentru îmbunătățirea 

infrastucturii școlare 

-Insuficienta colaborare a părinţilor cu 

şcoala, în special în unităţile de învăţământ 

liceal şi în unităţile de învăţământ din mediul 

rural 

- Neimplicarea unor cadre didactice în actul 

decizional şi educaţional 

- Necorelarea fondului de carte al bibliotecilor 

cu noile programe şi manuale şcolare 

- Flux informaţional discontinuu între echipa 

managerială, cadre didactice şi părinţi sau 

între cadre didactice, elevi şi părinţi 

- Uzura fizică şi morală a unei părţi din 

materialul didactic existent în şcoli 

- Deficienţe în funcţionarea culturii 

organizaţionale de tip reţea 

- Prezenţa formalismului în activitatea 

Consiliilor de administraţie, a Consiliilor 
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- -Număr mare de elevi care au obținut note de 10 

(zece) la examenele naționale (4 la Evaluare 

Națională, 6 la Bacalaureat) 

- -Număr mare de absolvenţi integraţi profesional 

şi social 

- -Manifestarea unui interes deosebit pentru 

angrenarea şcolilor în proiecte internaţionale. 

- -Dotarea tuturor colegiilor, liceelor și școlilor 

gimnaziale cu  calculatoare  

-   -Existenţa bibliotecilor/ CDI-urilor şi a fondului 

de carte şcolară în unităţile de învățământ  

- -Preocuparea conducerilor unităţilor şcolare în 

dezvoltarea bazei materiale 

- -Cuprinderea unui număr  mare de unităţi şcolare 

din mediul rural, în programe de reabilitare prin 

programe europene 

- -Exploatarea eficientă a resursei de timp în 

respectarea programelor, în pregătirea 

suplimentară a elevilor 

- -Implicarea în actul decizional a unui număr cât 

mai mare de cadre didactice 

- -O colaborare eficientă cu familia, privită ca 

principal partener educaţional (34 de asociații de 

părinți cu personalitate juridică) 

profesorale, a celorlalte comisii constituite la 

nivelul unităţilor şcolare 

- Neasumarea responsabilităţii pentru bunul 

mers al lucrurilor de către cadrele didactice 

foarte tinere, pensionabile sau pensionari 

- Cultivarea sentimentului neputinţei – „nu se 

poate altfel / nu se poate mai mult în 

condiţiile actuale”. 

- Reticențe la implementarea legii calității, 

formalism în activitatea CEAC 

- Demers didactic preponderent frontal, de tip 

clasic, pentru o parte din cadrele didactice 

- Lipsa unui impact optim al cursurilor de 

formare (urmate de cadrele didactice) la 

clasă 

- Lipsa unor strategii coerente în ceea ce 

privește grupurile vulnerabile / elevi în 

situație de risc 

- Existența unor unități de învățământ care nu 

au obținut autorizația de securitate la 

incendiu sau autorizația sanitară de 

funcționare 

OPORTUNITĂȚI: 
 

- Impunerea caracterului de prioritate naţională 

al învăţământului 

- Programul de guvernare 2017-2020 

- Legislația pentru învățământul dual 

- Dezvoltarea județului prin implementarea 

Strategiei de dezvoltare 

- Existenţa unui cadru legislativ relativ stabil în 

domeniul învăţământului 

- Posibilitatea implicării în programe de 

cooperare naţionale şi internaţionale 

AMENINȚĂRI: 
 

- Scăderea efectivelor de elevi concomitent 

cu eficientizarea resurselor 

- Discipline deficitare în personal calificat: 

Fizică, Chimie 

- Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii 

asupra normării personalului didactic şi a 

reţelei şcolare 

- Prezenţa sporadică în şcoli a personalului 

calificat în consilierea copiilor cu nevoi 

speciale 
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- Creşterea calităţii parteneriatului social, a 

iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea educaţiei şcolare 

- Lărgirea ofertei de formare continuă a 

personalului didactic 

-Existenţa programelor M.E.N. de formare a 

cadrelor didactice (prin oferta C.C.D. B-N) 

- Existenţa Centrului de Excelenţă pentru elevii 

capabili de performanţă 

- Buna colaborare și comunicarea eficientă între 

şi I.Ș.J. B-N și Prefectură, Consiliul Judeţean 

Bistrița-Năsăud, Consiliile Locale  

- -Comunicarea competentă și transparentă cu 

mass-media 

- Creşterea gradului de autonomie instituţională 

a şcolii 

- Accentuarea rolului parteneriatelor în 

dezvoltarea unităţilor şcolare. 

- Continuarea dotării cu mijloace moderne de 

învăţământ 

- Proiectele de finanțare prin PNDL, POCU și 

FRDS pentru 2017-2020 

- Programul guvernamental de dotare cu 

microbuze pentru transportul elevilor 

- Sprijinirea elevilor proveniți din medii sociale 

defavorizate, prin programe guvernamentale. 

- Lipsa de interes manifestată de unele cadre 

didactice pentru propria formare 

profesională şi/sau managerială 

- Dificultăți în reducerea abandonului școlar 

mai ales pentru populația rromă 

- Dificultăți în înregistrarea elevilor cu risc 

PTȘ 

- Imposibilitatea încadrării cu personal 

didactic calificat/titular în unităţile şcolare 

izolate, cu efective mici de elevi, existenţa 

predării în clase simultane 

- Conservatorism în abordarea didactică a 

noilor programe ale ciclului gimnazial 

- Lipsa de relevanță în evaluarea cadrelor 

didactice ( 99% au calificativ anual FB ) 

- Legislație secundară nearticulată 

- Situația economică precară a familiilor din 

care provin unii elevi, reflectată în 

absenteism și abandon școlar 

 

III.5. Analiza PESTE 

 

Judeţul Bistriţa-Năsăud este situat în nordul României, în partea de nord-est a Transilvaniei, între 

paralelele 4648’ şi 4737’ latitudine nordică şi meridianele 2327’ şi 2536’ longitudine estică, 

învecinându-se cu judeţele: Cluj la vest, Mureş la sud, Suceava în est şi Maramureş la nord. Suprafaţa 

judeţului este de 5355 km2, reprezentând 2,24% din suprafaţa ţării şi 15,68% din suprafaţa Regiunii de 

Dezvoltare Nord-Vest (km2) și înglobează zona de contact a Carpaților Orientali cu Podișul Transilvaniei, 

respectiv bazinul superior al Someșului Mare cu afluenții săi, precum și o mică porțiune din bazinul 
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mijlociu al Mureșului. La 1 ianuarie 2015, după domiciliu, județul avea un număr de 329.471 locuitori, în 

scădere cu 0,5% față de anul 2009, din care 128531 populație urbană (39,0%). Populația tânără sub 20 ani 

în anul 2014 reprezintă 22,8% din total populație (75145 locuitori), din care peste 35% locuiește în orașele 

din județ. Reşedinţa judeţului este municipiul Bistriţa, a cărui primă atestare documentară datează din anul 

1264, fiind un vechi burg german şi un valoros centru istoric. 

Context politic. Școala, ca instituție de interes comunitar, este angrenată în dezvoltarea județului 

prin Strategia de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020, document asumat de 

Consiliul Județean. Serviciile oferite, între care se află și educația, trebuie dezvoltate, diversificate și 

aliniate la potențialul populației și, de asemenea, la exigențele nivelului țintit de strategiile privind 

atractivitatea zonei în general, pentru forța de muncă, investitori, turiști, vizitatori. Educația trebuie 

racordată la obiectivele strategiei, pentru că nu există suficientă resursă umană calificată într-o serie de 

domenii suport cheie pentru asigurarea unei creșteri economice sustenabile, precum ar fi inovarea și co-

inovarea, managementul proiectelor din fonduri europene, cercetarea-dezvoltarea în sectoare emergente. 

În acest context, la nivelul județului s-a luat decizia fondării Parteneriatului Interinstituțional pentru 

dezvoltarea durabilă a județului Bistrița-Năsăud, organizaţie obştească fără personalitate juridică, 

organism consultativ deschis, care va funcționa prin întruniri periodice. Procesul este coordonat şi facilitat 

de administrația județului, potrivit responsabilităţilor ce îi revin prin lege și are ca scop realizarea unei 

bune informări publice, a circulaţiei datelor şi a unei consultări pertinente într-un cadru organizat, în 

legătură cu nevoile şi priorităţile specifice identificate.  

Oferta de școlarizare pentru ciclul liceal trebuie dezbătută și în acest for consultativ pentru o mai bună 

corelare cu cerințele de pe piața muncii. 

Context economic. Economia județului Bistrița-Năsăud este preponderent industrial-agrară, 

specializată în industria construcțiilor de mașini, echipamente și aparate electrice, industria metalurgică, 

industria alimentară și textilă. Agricultura este o ramură de bază în economia județului, cu peste jumătate 

din populația ocupată. La nivelul județului Bistrița-Năsăud funcționează 140 firme în domeniul high-tech 

(IT, telecomunicații, cercetare-dezvoltare), dar și în acest caz cele mai multe sunt orientate pe servicii, nu 

pe producție. În municipiul Bistriţa există 59,7% din totalul firmelor din judeţ, în orașul Beclean 4,4%, în 

Năsăud 4,6%, în Sîngeorz-Băi 2,9%, iar în mediul rural 28,4%. Numărul angajaţilor din unităţile cu profil 

agricol, de industrie alimentară şi silvicultură a fost de 3645 persoane ocupate în 2010 (din care 3562 

salariați), respectiv de 3989 persoane ocupate în 2011 (din care 3934 salariați). Numărul redus de angajați 

în agricultură raportat la populația din zona rurală (197.083 locuitori: 62,4% din totalul populației 

județului) arată o problemă reală în ceea ce privește capacitatea actuală de industrializare a sectorului 
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agricol, dar pune în evidență un potențial ridicat în această direcție, inclusiv în zona industriei alimentare. 

Întreprinderile agricole sunt în marea lor majoritate de tip micro-întreprinderi, sub 9 angajați (90 unități 

în 2011), iar restul sunt din categoria întreprinderilor mici, până la 49 angajați (10 în 2011). Este 

îngrijorător procentul mare al populației județului care lucrează în gospodării individuale, creând ceea ce 

se numește populația care trăiește din agricultura de subzistență. Procentul acestei populații este de 

aproximativ 33% în ultimii 4 ani, adică jumătate din populația totală din zona rurală a județului. 

 Context social. În județul Bistrița-Năsăud raportul urban – rural este într-o creștere ușoară, de la 

0.581 în 2001 la 0.591 în 2009 și 0.603 în 2012. Această valoare arată că problema referitoare la resursa 

umană în județ este critică, fiind cauzată de scăderea continuă a populației județului, migrarea tinerilor din 

județ spre alte zone urbane cu mai multe oportunități și de numărul mare de persoane care au numai studii 

primare și gimnaziale. Cel mai importat aspect dintre toate este animarea comunităților pentru 

valorificarea capitalului teritorial al județului Bistrița-Năsăud. Reconstruirea încrederii în viitorul zonei 

pentru a-i reține pe cei tineri și a-i încuraja să se stabilizeze și să dezvolte familii numeroase, reținerea 

forței de muncă, recunoașterea și antrenarea celor vârstnici în procesul de regenerare a valorilor 

tradiționale, constituie baza dezvoltării întregului teritoriu. Tradițiile, cultura, valorile autohtone, 

potențialul de dezvoltare al zonei constituie substanța autentică a dezvoltării pe care comunitatea o poate 

mobiliza pentru a-și atinge scopurile, utilizând tot instrumentarul aflat la dispoziția sectoarelor de 

activitate: alinierea planurilor strategice, sectoriale, spațiale, configurarea de rețele și clustere pe domeniile 

relevante, configurarea de asociații pe domenii și zone de interes etc. Voluntariatul, filantropia, mecenatul 

și responsabilitatea socială constituie exerciții care trebuie regenerate și transpuse în contextul actual și 

utilizate ca instrumente puternice de coagulare și animare a comunităților. Reconversia profesională în 

lipsa oportunităților locale de ocupare a locurilor de muncă este o altă problemă identificată în județ. 

Creșterea șomajului se vede mai mult în rândul categoriilor sociale cu pregătire medie și primară, fără o 

calificare adecvată într-o meserie. 

Context tehnologic. Principalele ramuri industriale în cadrul județului sunt producția de 

echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule, fabricarea de acumulatori şi baterii, trefilarea 

firelor la rece, fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilurilor din material plastic. Nici una dintre 

aceste ramuri industriale nu intră în categoria tehnologiilor high-tech (IT, telecomunicații, cercetare-

dezvoltare). Pentru creșterea competitivității economice a județului este necesară o specializare 

diversificată a acestor industrii și o sofisticare din perspectiva complexității produselor realizate. La 

potențialul județului se observă necesitatea industrializării sectorului agricol, deoarece un număr 

semnificativ al populației locuiește în zona rurală și în prezent practică o agricultură de subzistență. 
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Industrializarea agriculturii se poate face atât în ce privește cultivarea plantelor, cât și în ceea ce privește 

creșterea animalelor, pomicultură și procesarea în unități de micro-producție a produselor agricole și 

animaliere. Infrastructura tehnică de transport și utilități trebuie dezvoltată, nuanțată și calibrată la 

perspectivele pe termen mediu și lung, în respectul unei animări sustenabile a teritoriului. Turismul nu 

necesită neapărat infrastructură de transport de anvergură, ci mai curând adaptată specificului, nevoilor de 

dezvoltare și nevoilor de protejare a teritoriului (ex: zone naturale valoroase, peisaje, păduri, ansambluri 

cu valoare istorică etc.). 

Context ecologic. Pe termen mediu și lung, există riscul degenerării calității apei, solului și 

aerului. Despăduririle în județ se fac mult prea agresiv, cu efecte asupra microclimatului și direct asupra 

agriculturii și productivității producției agricole. Dincolo de acest aspect, despăduririle făcute fără 

responsabilitate, din lăcomie, din dorința de câșting relativ facil și rapid, fără riscuri financiare, generează 

probleme majore la nivel de ecosistem, fapt ce se reflectă în inundații, schimbarea cursurilor apelor, 

amenințarea faunei și florei etc. Sistemele integrate de management al deșeurilor industriale, agricole, 

zootehnice, menajere sunt încă la „început de drum”. Contaminarea cu ape uzate orășenești și industriale, 

deversate direct în emisari, este o altă problemă identificată în cadrul județului. Cantitățile de poluanți din 

apele uzate depășesc uneori limitele maxime admise prin actele de reglementare. Insuficiența sistemelor 

de colectare, transport şi epurare a apelor uzate menajere, a gunoiului vegetal, animal și menajer în zona 

rurală devine o problemă din ce în ce mai mare pentru mediul înconjurător. Potențialul de a dezvolta un 

mediu înconjurător sănătos, curat și plăcut privirii este grav afectat, diminuând dramatic șansele județului 

de a dezvolta eco-agricultura, turismul și eco-turismul. Se simte o nevoie urgentă de proiecte prin care să 

se pondereze utilizarea pesticidelor în agricultură și să se asigure un control minuțios al utilizării 

chimicalelor în acest sector, pentru crearea de spații verzi suplimentare în orașul Bistrița, inclusiv a 

acoperișurilor verzi, precum și de stopare a contaminării apelor cu reziduuri industriale, agricole și 

orășenești. Pe dimensiunea ariilor protejate și a biodiversității, trebuie valorificate mai bine izvoarele de 

apă minerală și turismul tematic în natură, pentru valorificarea cu scop educativ a faunei și florei unicat 

din județ.  

În urma unei astfel de analize este nevoie de adoptarea unui plan de implementare de specializare 

inteligentă, bazat pe consolidarea și diversificarea sectoarelor puternic integrate în economia județului, pe 

aplicarea proiectelor integrate multisectoriale inter- și trans-localități, personalizate pe nevoile specifice 

zonelor, pe valorificarea mai bună a elementelor unicat ale județului. Strategiile personalizate vor urmări 

eliminarea unor factori negativi majori prin soluții necovenționale, diminuarea altor factori negativi, 

valorificarea mai bună a punctelor tari și crearea unor avantaje pentru diferențiere.  
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IV. Strategia managerială a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-

Năsăud 

 

Schimbările majore din domeniul vieții sociale din ultimii ani impun procesului educațional 

necesitatea găsirii unor soluții adecvate pentru copii, pentru tineret, pentru ca aceștia să-și decopere propria 

personalitate, să se împlinească social în condițiile date, într-o eră a informaticii, într-o lume a cărei 

dezvoltare nu se mai poate concepe fără o educație corespunzătoare în domeniul IT-ului. Școala trebuie 

să găsească modurile cele mai adecvate care să răspundă unei asemena cerințe și să-și schimbe metodele 

și mijloacele de a face educație într-o epocă a informaticii, a internetului, a unei medii explozive. 

Educatorul, profesorul viitorului trebuie să-și asume rolul formator, de stimulare a creativității elevului, 

de stimulare a capacităților sale intelectuale, prin modelarea cu grijă a deprinderilor pe care fiecare individ 

le posedă, a descoperirii unicității individului într-o diversitate extraordinară de personalități, pentru că 

numai astfel o societate poate evolua, prin descoperirea posibilităților individuale puse în slujba dorințelor 

comune ale societății, creându-se o armonie socială deosebită, la care cu siguranță fiecare sistem social a 

visat sau visează.  

Țintele strategice concretizeză previziunea dorită pentru sistemul educațional, opțiunile strategice și 

modalitățile de realizare, fapt ce conferă un caracter anticipativ.           

         

IV.1. Țintele strategice  

Ținta 1 : 

  Construirea și implementarea unui Sistem de indicatori cantitativi și calitativi referitori la 

rezultatele obținute de elevi /preșcolari, la eficiență și eficacitate pentru cele patru domenii funcționale: 

curriculum, resurse umane, resurse materiale și dezvoltare organizațională, adaptat specificului fiecărei 

organizații, asumat colectiv prin mecanismele interne pentru asigurarea calității.  (Măsurare) 

Argument / Context: Principiile calității educației, potrivit ,,Declarației de principii” ale ARACIP 

sunt: 

 Centrarea pe clienți și beneficiarii serviciilor educaționale; 

 Interdependența dintre furnizorii și beneficiarii implicați în oferta de educație; 

 Participarea actorilor educaționali și valorizarea resursei umane; 

 Responsabilizarea instituțiilor; 

 Autonomia individuală și autonomia instituțională; 
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 Accentul pe liderii educaționali; 

 Dialogul și parteneriatul; 

 Orientarea pe rezultate. 

Nu se poate vorbi de îmbunătățirea rezultatelor, de progres, de înscriere pe spirala calității dacă nu se fac 

„măsurători” pentru întreaga activitate din  școală (unitate conexă). 

Indicatorii de calitate vor viza măsurare / date statistice culese unitar și sistematic pentru: 

- Părăsirea timpurie a școlii, absenteism; 

- Creșterea randamentului școlar 

- Inserția absolvenților școlilor profesionale pe piața muncii, includerea absolvenților 

în învățământul terțiar 

 

Ținta 2: 

Asigurarea calității  printr-un management transformațional care generează calitate referitoare   la: 

climatul școlar, mediul fizic, curriculum și relația profesori-elevi-comunitate (Managementul calității) 

Argument / Context: Calitatea educației furnizate de orice organizație școlară nu se obține 

întamplător, ci este rezultatul unui lung proces de  reflecție, proiectare, implementare și revizuire 

continuă.  Managementul calității vizează: 

- Revizuirea periodică a ofertei educaţionale; 

- Optimizarea procedurilor de evaluare a învățării în context formal şi nonformal; 

- Evaluarea calității corpului profesoral; 

- Optimizarea accesului la resursele educaționale; 

- Asigurarea transparenței decizionale; 

- Optimizarea circuitelor și formelor de comunicare; 

- Funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă. 

Evaluarea internă realizată prin raportare la standardele de calitate și cuantificarea pentru valoare adăugată 

trebuie să devină un mod de acțiune firesc și continuu în fiecare unitate de învățământ. 

 

Ținta 3: 

Promovarea unui Mediu educațional deschis, spirit civic și incluziune socială prin validarea și 

recunoașterea educației non-formale și informale (Educația complementară) 
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Argument / Context: Atractivitatea învățării și conexiunea cu activitatea profesională, cercetarea, 

societatea se raportează la mai multe domenii: mediile propice învățării, flexibilitatea educației și 

a formării, parteneriatele și cooperările precum și standardele și evaluările.  

Fiecare unitate de învăţământ îşi va proiecta propria strategie de dezvoltare a educaţiei nonformale, în 

concordanţă cu Proiectul de dezvoltare instituţională şi cu priorităţile naţionale în domeniu, strategie care 

să vizeze următoarele aspecte : 

- stimularea gândirii critice și a comportamentului autonom și responsabil; 

- asigurarea legăturii între teorie și practică şi transferul rezultatelor învăţării în viaţa 

de zi cu zi a elevilor ; 

- coexistența activităților de educație, formare profesională și activitate profesională; 

- corelarea obiectivele educaționale cu cele sociale și economice; 

- dezvoltarea competenţelor transversale şi a competențele cerute de piața muncii: 

creativitate, comunicare, autonomie și capabilitatea de a lua decizii. 

 

Ținta 4 :  

Formarea continuă a cadrelor didactice realizată în triada: identificare de nevoi (personale, de grup, 

organizaționale), realizarea programelor de formare, evaluarea eficienței lor. (Învățare pe tot parcursul 

vieții – ÎPV) 

Argument / Context: În societatea cunoașterii, perfecționarea este un proces continuu, știindu-se 

faptul că, cel mult pe parcursul unui deceniu, cunoștiințele se perimează. Perfecționarea asigură 

actualizarea cunoștințelor și competențelor sau chiar dobândirea de noi competențe. Fiecare unitate 

de învățământ va include în strategia de dezvoltare un plan de formare / perfecționare profesională 

care vizează : 

- implementarea noilor programe ale ciclului gimnazial 

- recuperarea deficiențelor din formarea inițială; 

- abilități manageriale – de la managementul instituțional la cel al clasei; 

- abilități de consiliere și comunicare, competențe psihorelaționale; 

- abordări interdisciplinare / transdisciplinare; 

- pregătire pentru domeniul extracurricular și extrașcolar; 

- instruire în scriere de proiecte; 

- pregătire / tehnici de lucru cu părinții. 
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Planul de dezvoltare profesională va include analiza nevoilor de formare identificate la nivel 

personal/organizaţional şi va prevedea modalităţi de valorificare a competenţelor dobândite în activitatea 

didactică şi extraşcolară. 

       În funcție de organizație, instituție conexă sau compartiment din I.S.J., pentru fiecare din cele patru 

ținte strategice se realizează o diagnoză proprie și se elaborează un anumit tip de strategie: 

            S1: Strategia ofensivă: pentru situațiile în care punctele tari ale organizației pot exploata 

oportunitățile mediului extern; 

            S2: Strategia diversificată: atunci cand punctele tari ale organizației pot reduce amenințările unor 

situații nefavorabile; 

            S3: Strategia orientată spre schimbare: pentru organizațiile care utilizează oportunitățile pentru 

a îmbunătăți punctele slabe; 

            S4:  Strategia defensivă: atunci cand prioritar este evitarea amenințărilor mediului în condițiile în 

care punctele slabe sunt preponderente. 

Matricea strategiei de dezvoltare pentru sistemul de învățământ preuniversitar din județul B-N pentru 

perioada 2017-2020: 

 Măsurare 
Managementul 

calității 

Educația 

complementară 
ÎPV 

I.S.J.- Inspectori S1 S2 S3 S3 

I.S.J.- Nedidactic S4 S3 - S2 

Unități conexe S2 S3 S1 S4 

Unități școlare S1 S3 S2 S3 

 

Fiecare dintre țintele strategice generează obiectivele prioritare într-un an școlar, urmând a fi 

identificate, de către fiecare structură, planuri manageriale, operaționale și planuri de îmbunătățire pentru 

anul respectiv.  

Obiectivele planurilor manageriale de implementare a strategiei vor fi formulate tip SMART și se 

vor regăsi în toate documentele manageriale de planificare și proiectare ale: 

-inspectorilor școlari 

-directorilor unităților de învățământ din județ 

-comisiilor metodice 

-consiliilor consultative 
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-cadrelor didactice, asigurând astfel coerență de acțiune de la nivel macro-sistem județean până la cel 

al clasei, lecției și fiecărui profesor. 

Pentu ca  strategia să devină operațională, se vor identifica activitățile și resursele de natură fizică, 

umană, informațională, financiară și de timp necesare pentru realizarea lor. 

Etapa de proiectare a fiecărui compartiment / organizație va stabili și indicatorii de performanță  

care vor fi relevanți, adecvați și vizibili. 

 

IV.2. Nivelul tactic - programe de dezvoltare 
 

Fiecare compartiment / unitate conexă / unitate de învățământ realizând o „intersecție” între: ceea 

ce este de dorit / ceea ce este posibil / ceea ce este probabil, va elabora programe de dezvoltare, unitare și 

coerente cu activități care servesc la atingerea țintelor strategice pe baza strategiei alese.  Programele vor 

fi structurate pe  domenii de activitate: 

 

A. Domeniul curriculum 

 

A.1 PROGRAM DE DEZVOLTARE CURRICULARĂ  

Elaborat de departamentul curriculum și inspecție școlară în colaborare cu directorii de școli, 

vizează diversificarea și atractivitatea CDS-ului, adaptarea CDL-ului la cerințele agentului economic, 

implementarea programelor generate prin proiectele naționale sau locale anterior elaborate.  

Direcția de acțiune Obiectiv Ținta strategică (naț/jud) 

Implementarea noilor programe 

pentru ciclul gimnazial 

Formarea specifică unei predări 

integrate pentru toți profesorii care 

predau în ciclul gimnazial 

Naț- PTS 

Respectarea programei școlare 

pentru formarea competențelor prin  

activități de învățare 

Monitorizarea prin inspecții de 

specialitate (modul în care este 

valorificată experienţa concretă a 

elevului / experiența personală, 

precum și integrarea strategiilor 

didactice adecvate unor contexte de 

învăţare variate) 

Jud- managementul calității 

Contextualizarea învățării pentru 

profunzimea înțelegerii conceptelor 

Valorificarea experienţei concrete a 

elevului (experiențe personale), 

precum și integrarea strategiilor 

didactice inovative care să permită 

Jud- managementul calității 



 

 
                                            INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN  

                                BISTRIȚA – NĂSĂUD 

 

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

     Tel:    +40 (0)263 213529 

     Fax:   +40 (0)263 216654 

www.isjbn.ro 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

NAȚIONALE  

P
ag

in
a 

 3
9

 

utilizarea cunoștințelor în contexte 

de învăţare variate. 

Diversificarea pachetelor de 

opționale pentru ciclul primar și 

preșcolar 

Identificarea aptitudinilor copiilor – 

orientare spre vocational / 

extracurricular 

Naț- PTS 

Diversificarea pachetelor de 

opționale pentru ciclul gimnazial și 

liceal 

Implementarea unui curriculum 

centrat pe competențe 
Naț- PTS 

Abordare didactică 

interdisiciplinară / transdisciplinară 

Dezvoltarea componentei 

valori/atitudini a elevilor 
Jud-managementul calității 

Construirea CDL-ului pentru ÎPT în 

parteneriat cu agenții economici 

Dezvoltarea competențelor specifice 

fiecărei calificări profesionale 
Naț.- înv. terțiar 

Implementarea ordinului MEN nr. 

4797 / 31.08.2017 

 

 

Implementarea Regulamentului-

cadru de organizare și funcționare a 

claselor cu predare a unei limbi 

moderne în regim intensiv, bilingv 

Jud-managementul calității 

                      

A.2 PROGRAM PENTRU ASIGURAREA ȘI PROMOVAREA CALITĂȚII 

SERVICIILOR EDUCAȚIONALE  

Contextul economic actual solicită absolvenți cu nivel de pregătire ridicat, cât mai bine pregătiți 

pentru un sistem de piață concurențial. Ofertele educaționale trebuie să ,,surprindă” cât mai bine noile 

cerințe și să dimensioneze corespunzător sistemul. 

Direcția de acțiune Obiectiv Ținta strategică (naț/jud) 

Realizarea diagnozei mediului 

educațional județean 

Analiza nevoilor individuale și de 

grup ale beneficiarilor serviciilor 

educaționale 

Corelarea indicatorilor locali cu cei 

naționali 

Jud- Măsurare 

Elaborarea strategiei educaționale 

județene 

Realizarea documentelor de 

planificare și proiectare la nivelul 

I.S.J. BN 

Colaborare cu toți partenerii locali 

pentru elaborarea strategiei 

Jud- Asigurarea calității 

Proiectarea planului de școlarizare 

la nivel județean 

Realizarea unui proiect al planului 

de școlarizare pornind de la 

diagnoză 

Oferta educațională este elaborată 

prin consultarea factorilor interesați 

Jud- Asigurarea calității 
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Studii/ analize pentru 

fundamentarea ofertei școlare 

Implemetarea unor instrumente 

interne de tip statistic pentru 

identificarea direcțiilor de acțiune 

Jud- Asigurarea calității 

 

B. Resurse umane 

 

B.1 PROGRAM PENTRU PREVENIREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII 

I.S.J. Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Asociațiile de părinți, Prefectura, Consiliul Județean, 

Consilii locale, asociații și fundații, prin valorificarea oportunităților finanțărilor europene, va promova 

acțiuni, alternative pentru reducerea absenteismului / abandonului, în special în medii sociale 

dezavantajate.   

Direcția de acțiune Obiectiv Ținta strategică (naț/jud) 

Construirea unor indicatori de date 

pentru prevenirea PTȘ 

Monitorizarea și intervenția 

diriginților pentru asigurarea 

frecvenței elevilor la 

școală/grădiniță 

Jud-Măsurare 

Programe SDS în comunitățile cu 

elevi în risc de abandon 
Diminuarea procentrului de PTȘ Nat-PTȘ 

Educație nonformală pentru copiii 

din familii cu venituri mici 

Organizarea unor activități specific, 

inclusiv în perioada vacanței de vară 
Jud-Educația complementară 

Parteneriate școală –familie pentru 

asigurarea școlarizării tuturor 

copiilor 

Valorificarea oportunităților 

fondurilor europene din exercițiul 

financiar 2015-2020 

 

Nat-PTȘ 

Implementarea  proiectelor POCU 

pentru comunitățile defavorizate 

Identificarea unor acțiuni remediale 

pentru copiii cu risc PTȘ 

Parteneriate specifice pentru 

accesarea de resurse 

extracurriculare pentru proiectele 

propuse  

Naț- PTS 

Elaborarea personalizată a 

documentelor de planificare-

proiectare/proiectare curriculară 

adecvată nivelului de competență a 

elevului/a grupului de elevi și 

utilizarea coerentă și corectă a 

resurselor 

Monitorizarea calității actului 

didactic  

Întocmirea schiței lecției pentru cei 

aflați în primii 3 ani de activitate, iar 

pentru cadrele didactice care predau 

la clasa a V-a şi a VI a, indiferent de 

vechimea în învățământ, 

obligativitatea întocmirii acesteia  

Jud – Asigurarea calității 
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Colaborare cu ONG-uri specializate 

pentru proiecte specifice în zonele 

sărace ale județului 

Derularea în parteneriat  a unor 

proiecte ce vizează susținerea 

comunităților defavorizate 

Nat-PTȘ 

Implementarea strategiilor 

naţionale/judeţene în domeniul 

prevenirii şi combaterii 

absenteismului în unităţile de 

învăţământ din judeţ 

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat 

cu instituţiile publice locale, cu 

expertiză în domeniul prevenirii şi 

combaterii absenteismului ; 

proiectarea campaniilor de 

conştientizare şi de prevenire în 

cadrul comisiilor mixte 

interinstituţionale 

Jud-Educația complementară 

 

B.2 PROGRAM DE CREȘTERE A RANDAMENTULUI ȘCOLAR 

I.S.J. Bistrița-Năsăud va monitoriza ca în fiecare școala să fie elaborat și implementat un program 

de acțiuni la nivelul : cadrului didactic, al comisiei  metodice,  Consiliului Profesoral,  Consiliului de 

administrație pentru eficientizarea activității didactice prin asigurarea unui caracter pragmatic, aplicativ 

al fiecărei lecții, care să dezvolte competențele cheie date de Legea 1 /2011. 

Direcția de acțiune Obiectiv Ținta strategică (naț/jud) 

Planificarea / proiectarea în 

conformitate cu noile cerințe ale 

programei de gimnaziu 

Asigurarea abordării integrate a 

procesului predare - învățare 

Centrarea activităților didactice pe 

compențe 

Contextualizarea conținuturilor 

Naț-înv. terțiar 

Evaluarea ca scop de orientare și 

optimizare a învățării în context 

formal şi nonformal 

Funcția reglatoare a evaluării 

Măsurarea valorii adăugate a școlii 

pentru fiecare elev 

Jud-Măsurare 

Eficientizarea întâlnirilor metodice 

Sprijin reciproc pentru profesori în 

implementarea noilor programe de 

gimnaziu 

Jud – Asigurarea calității 

Implementarea indicatorilor de 

calitate 

La nivel managerial 

La nivelul cadrului didactic 
Jud – Asigurarea calității 

Dezvoltarea sistemului de 

autoevaluare internă 
Raportare la standardele de calitate Jud – Asigurarea calității 

                 

B.3  PROGRAM DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ 

Prin colaborare cu consilierii din C.J.R.A.E., se vor elabora programe specifice pentru ciclurile 

școlare în vederea depistării abilităților/aptitudinilor elevilor pentru ciclul școlar superior și perspectiva 

orientării profesionale viitoare.  
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Direcția de acțiune Obiectiv Ținta strategică (naț/jud) 

Activitatea profesorului diriginte 

pentru OȘP 

Colaborare școală-familie pentru 

orientarea elevilor 
Naț-înv. terțiar 

Programe europene pentru 

orientarea în carieră a liceenilor 

Valorificarea rezultatelor proiectului 

TOI, Skills for jobs 
Naț-înv. terțiar 

Sprijinirea cadrelor didactice în 

implementarea activităţilor, 

proiectelor şi programelor ce au ca 

obiect orientarea şcolară şi 

profesională a elevilor, pentru 

fiecare ciclu de învăţământ în parte 

Asigurarea unui demers coerent și 

unitar pentru orientarea şcolară şi 

profesională a elevilor, de către 

fiecare unitate de învăţământ 

Jud- managementul calității 

Campanii de promovare a ÎPT 

Recâștigarea încrederii în școlile 

profesionale ca opțiune de viață și 

inserție pe piața muncii 

Naț-înv. terțiar 

            

B.4 PROGRAM DE INTEGRARE A COPIILOR CE NEVOI SPECIALE 

I.S.J. / C.J.R.A.E / C.S.E.I. / Asociația Micul Prinț, Asociația Inocenții vor derula proiecte 

comune pentru integrarea –recuperarea copiilor cu cerințe speciale. 

Direcția de acțiune Obiectiv Ținta strategică (naț/jud) 

Programe pilot pentru integrarea 

copiilor cu nevoi speciale în școlile 

de masă 

Formarea profesorilor pentru 

învățământul primar și preșcolar în 

vederea adaptării demersului 

didactic la nevoile copiilor cu CES 

Naț-PTȘ 

Diversificarea ofertei educaționale a 

centrelor pentru educație incuzivă 

Adaptarea curriculei pentru fiecare 

tip de deficiență  
Jud- managementul calității 

Programe de formare / consiliere a 

părinților copiilor cu CES 

Unitate de acțiune în recuperarea 

copiilor cu CES 
Naț-ÎPV 

Derularea activităților de 

sustenabilitate propuse prin 

proiectele FRDS 

Diseminarea exemplelor de bună 

practică, valorizarea competențelor, 

a resurselor umane și materiale 

dobândite prin proiectele RO 10 – 

CORAI PET056 și PEH095 

Naț-PTȘ 

                       

B.5  PROGRAM DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE 

I.S.J. BN și C.C.D. BN vor stabili modul de concepere și derulare a programelor de formare 

precizând și metodele și tehnicile implicate în marketing-ul formării (organizare, monitorizare, evaluare), 
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precum și analiza nevoilor de formare valorificând ponderea mare a finanțărilor europene destinate pentru 

formarea adulților. 

Direcția de acțiune Obiectiv Ținta strategică (naț/jud) 

Programe de formare pentru 

evaluare 

Realizarea unei evaluări unitare 

conform standardelor naționale 
Naț-ÎPV 

Programe de reconversie 

profesională 

Colaborare cu universitățile pentru 

studii postuniversitare de 

reconversie 

Naț-ÎPV 

Programe de studiere a limbilor 

străine 

Comunicare în limbi de circulație 

internațională 
Naț-ÎPV 

Programe pentru educație 

nonformală, consilierea şi 

dezvoltarea personală a 

preşcolarilor/elevilor 

Dezvoltarea educației 

complementare în școli 
Naț-ÎPV 

Programe pentru dezvoltarea 

abilităților personale de comunicare  

Dezvoltarea personală a cadrelor 

didactice 
Naț-ÎPV 

Programe pentru management și 

leadership 

Dezvoltarea competențeleor 

manageriale ale directorilor 
Jud- managementul calității 

             

C. Resurse materiale și financiare 

 

C.1 PROGRAM  DE DEZVOLTARE A BAZEI MATERIALE 

Directorii de școli vor sprijini  autoritatea locală pentru a accesa fonduri europene pentru 

reabilitări, consolidări, dotări cu material didactic, cărți, resurse IT prin programele naționale ale PNDL. 

 

Direcția de acțiune Obiectiv Ținta strategică (naț/jud) 

Îmbunătățirea infrastructurii școlare 
Accesare de proiecte de rabilitare și 

modernizare 
Jud-managementul calității 

Modernizarea spațiilor școlare și 

auxilare 
Proiecte de reparații și modernizări Jud-managementul calității 

Dotări cu materiale didactice 

Valorizarea tuturor resurselor 

financiare 

Scrierea proiectelor pentru atragerea 

de finanţare extrabugetară pentru 

achiziţionarea 

mijloacelor/materialelor didactice  

Jud-managementul calității 
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Dotări cu mijloace IT 

Diversificarea metodelor de predare 

/ învățare prin integrarea resurselor 

IT 

Jud-managementul calității 

Îmbunătățirea bazelor sportive 
Eficentizarea orelor de educație 

fizică și sport 
Jud-managementul calității 

 

C.2 PROGRAM DE DIVERSIFICARE A RESURSELOR FINANCIARE 

 Directorii vor depune eforturi de a identifica și alte oportunități de finanțare naționale și 

europene pentru creșterea calității serviciilor educaționale. 

Direcția de acțiune Obiectiv Ținta strategică (naț/jud) 

Accesare și implemetare de proiecte 

de tip ROSE 

Identificarea reală a nevoilor și 

soluțiilor posibile prin ghidurile 

lansate prin programele de finanțare 

Naț-ÎPV 

Accesare și implementare de 

proiecte de tip POCU 

Identificarea reală a nevoilor și 

soluțiilor posibile prin ghidurile 

lansate prin programele de finanțare 

Naț-ÎPV 

Accesare și implementare de 

proiecte de tip FRDS 

Identificarea reală a nevoilor și 

soluțiilor posibile prin ghidurile 

lansate prin programele de finanțare 

Naț-ÎPV 

 

D. Dezvoltarea relațiilor comunitare 

 

D.1 PROGRAM DE DEZVOLTARE A EDUCAȚIEI NON-FORMALE 

I.S.J. BN / Palatul și cluburile copiilor / C.S.S.-ul în parteneriat cu asociații, fundații, alte instuții 

de stat vor dezvolta o rețea a alternativelor pentru educația nonformală.   

Direcția de acțiune Obiectiv Ținta strategică (naț/jud) 

Promovarea  şi implementarea 

proiectelor/programelor educative 

naţionale şi judeţene   

Antrenarea elevilor în activităţile 

educative/extraşcolare, în accord 

cu nevoile şi intereselor acestora 

Jud-educația complementară 

Diversificarea ofertei educaţionale 

din unităţile de învăţământ, din 

Palat/Cluburile copiilor  

Dezvoltarea parteneriatului 

educaţional între unităţile de 

învăţământ şi Palat/Cluburile 

Copiilor 

Jud-educația complementară 

Dezvoltarea de parteneriate cu 

instituții, ONG-uri care au  obiective 

educaţionale comune  

Dezvoltarea competențelor  

transversale ale elevilor prin 

activități  instructive şi atractive  

Jud-educația complementară 
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D.2 PROGRAM DE DEZVOLTARE A CENTRULUI DE EXCELENȚĂ 

Dezvoltarea și diversificarea resurselor financiare pentru Centrul Județean  de Excelență B-N 

pentru susținerea elevilor capabili de performanță. 

Direcția de acțiune Obiectiv Ținta strategică (naț/jud) 

Constituirea grupelor  de excelență 

pe discipline  și transdisciplinar 

Obținerea de rezultate foarte bune 

la olimpiadele școlare 
Naț-înv. terțiar 

Parteneriate cu universitățile pentru 

proiecte și programe comune cu 

copiii capabili de performanță 

Valorificarea potențialului copiilor 

capabili de performanță 
Naț-înv. terțiar 

Atragerea de finanțări extrabugetare 

pentru activitatea centrului 

În parteneriat cu agenții economici 

obținerea de sponsorizări pentru 

activitatea centrului 

Naț-înv. terțiar 

Educarea elevilor capabili de 

performanțe pentru folosirea 

potențialului lor creativ, în slujba 

dezvoltării lor interioare și a unui 

mediu echilibrat de viață 

Identificarea și selecția elevilor 

capabili de performanțe înalte; 

constituirea grupelor  de excelență 

pe discipline de studiu și 

transdisciplinar 

Jud-înv. terțiar 

Elaborarea și implementarea unor 

programe de parteneriat cu diferite 

instituții din țară și din străinătate, cu 

organizații neguvernamentale, cu 

comunitatea locală, în scopul 

îmbunătățirii condițiilor și resurselor 

necesare educării diferențiate a 

copiilor supradotați. 

Obținerea de rezultate foarte bune 

la olimpiadele  naționale și 

concursurile școlare 

Naț-înv. terțiar 

 

D.3 PROGRAM DE DEZVOLTARE A COMUNICĂRII ȘI MARKETINGULUI 

În cadrul oricărei organizații, comunicarea reprezintă un proces esențial prin care are loc 

schimbul de mesaje și informații în vederea realizării scopului  și obiectivelor planificate. 

I.S.J. Bistrița-Năsăud va elabora și implementa un program complex de comunicare internă și externă 

pentru diseminarea informațiilor utile în interior sistemului de învățământ, precum și spre exterior, cu 

elementele de  interes public. 

Direcția de acțiune Obiectiv Ținta strategică (naț/jud) 

Valorizarea momentelor specifice 

educației 

Promovarea exemplelor de bună 

practică în cadrul unor evenimente 

specifice (Gala Educaţiei, acţiuni 

Jud- managementul calității 
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specifice organizate de Ziua 

învățătorului și Ziua educației) 

Strategie de comunicare internă 
Transmiterea mesajelor interne, în 

ambele sensuri 
Jud- managementul calității 

Strategie de comunicare externă 
Transmiterea mesajelor către părinți, 

alte instituții și media 
Jud- managementul calității 

Strategie de prezentare a ofertei 

educaționale 

Realizarea unor târguri de oferte 

educaționale pentru absolvenții 

ciclurilor gimnaziale și liceale 

Jud- managementul calității 

Construirea unei rețele virtuale 

pentru transmiterea rapidă și 

eficientă a mesajelor  

Construirea unor rețele specifice 

tipului social media 
Jud- managementul calității 

 

D.4 PROGRAM DE DEZVOLTARE A PARTENERIATELOR EUROPENE 

ISJ va implementa strategiile de dezvoltare a cooperării europene prin organismele specializate, 

valorizând oportunitatea de dezvoltare a dimensiunii europene și internaționalizarea educației din  județul 

Bistrița-Năsăud prin proiecte europene finanțabile. 

Direcția de acțiune Obiectiv Ținta strategică (naț/jud) 

Accesare și implementare a 

proiectelor europene 

Diseminarea informaţiilor specifice 

privind accesarea şi implementareea 

proiectelor europene 

 Jud- managementul calității 

Formarea cadrelor didactice în 

vederea scrierii de proiecte 

Dezvoltarea competenţelor necesare 

accesării proiectelor europene în 

cadrul cursurilor specific organizate 

de CCD 

Naț- ÎPV 

Consolidarea învățării prin 

platforme de tip e-learning 

Dezvoltarea unei comunităţi de 

bună practică între unităţile de 

învăţământ care impelmentează 

proiecte europene 

Jud-educația compelmentară 

Diseminarea produselor intelectuale 

realizate prin proiecte europene 

Valorificarea rezultatelor învăţării în 

context formal şi nonformal, în 

cadrul schimburilor de experienţă 

şi/sau a mobilităţilor  

Jud-educația compelmentară 

Susținerea școlilor în parteneriate 

bilaterale  

Valorificarea schimburilor 

anterioare – instituționalizarea 

parteneriatelor internaționale 

Jud-educația compelmentară 

Dezvoltarea acordului cadru cu 

Inspection Académique din 

Besançon, Franța 

Inițierea de schimburi de bune 

practici și parteneriate la nivel 

instituțional  (inspectorate) și școli. 

Jud-educația compelmentară 
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V. Monitorizare, evaluare a demersurilor manageriale la nivelul 

Inspectoratului Școlar Județean, managementul riscului 

 

Monitorizarea și evaluarea reprezintă o parte deosebită a activității inspectoratului școlar cu o 

influență mare asupra eficientizării sistemului de învățământ. Activitatea de inspecție se derulează 

sistematic și complex cu activități specifice implicând personalul din inspectorat și corpul de metodiști, 

reactualizat anual, conform recomandărilor MEN. Rezultatele obținute prin monitorizare constituie factori 

de feedback pentru adaptarea continuă a strategiei pe termen scurt și mediu, astfel încât să fie îndeplinită 

misiunea inspectoratului și realizarea obiectivelor strategice. 

 

V.1.  Implementarea SCMI 

 

       Controlul intern este în sarcina echipei manageriale din Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-

Năsăud şi a fiecărui salariat în parte, care organizează și asigură funcţionarea unor sisteme de control 

intern / managerial, cu respectarea cadrului general stabilit prin prevederile legale, dar, în același timp, 

adaptate cât mai bine la specificul entităţii. 

       Controlul intern este definit conform Codului controlului intern/managerial al entităţilor 

publice, aprobat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018, publicat în monitorul 

oficial nr.387/07.05.2018 (coroborată cu Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și 

controlul financiar preventiv, republicată), ca ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele entităţii, cu reglementările legale şi cu 

standardele de control intern / managerial, în vederea administrării fondurilor în mod economic, eficient 

şi eficace; acesta include structurile organizatorice, metodele şi procedurile. 

      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. 

nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, Inspectoratul 

Școlar Județean Bistrița-Năsăud dispune de un sistem de control intern / managerial ce permite 

gestionarea corectă a fondurilor publice în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice în condiţii 

de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 
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  Modalităţile concrete de optimizare a S.C.I.M., sunt adaptate specificului Inspectoratului Școlar 

Județean Bistrița-Năsăud şi pornesc de la documentele manageriale existente. Printre aceste demersuri se 

numără: 

-  actualizarea R.O.I. şi a R.O.F.; 

-  actualizarea fişelor posturilor, în funcţie de listele de activităţi întocmite; 

-  realizarea unei liste a activităţilor, prin asocierea fiecărui compartiment din organigramă, a 

activităţilor pe care le-a cuprins în lista de activităţi; 

-  codificarea procedurilor de lucru şi stabilirea persoanelor responsabile cu elaborarea şi revizuirea 

procedurilor, din cadrul compartimentelor; 

Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfăşurării acţiunilor şi activităţilor este un proces extrem 

de important, deoarece se creează, se instituie indicatorii de rezultat şi / sau indicatorii de performanţă 

pentru fiecare dintre activităţile derulate de către compartimentele structurale ale I.S.J. BN. Aceşti 

indicatori permit caracterizarea tuturor activităţilor şi acţiunilor care trebuie derulate de către fiecare 

compartiment, din punct de vedere al structurii, al compoziţiei acestora, al gradului de realizare, al 

schimbărilor lor în timp dar şi al conexiunilor cu celelalte activităţi / acţiuni ale aceluiaşi compartiment 

sau ale celorlalte. Indicatorii de rezultat şi de performanţă, sunt construiţi astfel încât să fie clar exprimaţi, 

să definească corect rezultatele / nivelul de performanţă la care trebuie să se situeze o activitate la punctul 

său final, să poată fi cuantificaţi în expresie numerică (unde este cazul). La procesul de construire a 

sistemului de indicatori pe activităţi, se are în vedere procedura de evaluare a performanţelor salariaţilor, 

astfel încât monitorizarea desfăşurării activităţilor / acţiunilor, conform rezultatelor / performanţelor, să 

fie unul dintre criteriile care să stea la baza evaluării anuale a personalului. Monitorizarea rezultatelor prin 

intermediul indicatorilor, se constituie într-un instrument real de control intern, la momentul 

autocontrolului, la nivelul fiecărui post, respectiv al fiecărui compartiment.  

Elaborarea manualului de proceduri pentru activităţile entităţii, reprezintă o mică parte din tot 

procesul de proiectare, implementare şi dezvoltare a propriului sistem de control intern / managerial la 

nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud și al entităților subordonate. Procedurile 

operaţionale sunt adaptate specificului instituției și fac referire directă la structura funcţională a acesteia 

şi la structura de personal, particularizează sarcinile de serviciu şi activităţile pe fiecare salariat / post din 

cadrul compartimentelor structurale, asigură separaţia sarcinilor şi sunt expresia viziunii manageriale a 

managerului. Procedurile operaţionale, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, sunt 

elaborate în proporţie de 100% din totalul activităţilor procedurabile inventariate și sunt actualizate anual; 
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Asumarea aplicării celor 16 standarde de control intern/managerial la nivelul compartimentelor 

din Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud poate facilita optimizarea eficacității manageriale la 

nivelul unității și a entităților din subordinea acestuia. 

Autoevalaurea stadiului implementării SCIM deja creat se realizează printr-un anasamblu de 

acțiuni care să poată oferi informații cu privire la măsura, gradul în care rezultatele (performanțele) 

obținute ca urmare a derulării activităților necesare atingerii obiectivelor unității sunt identice cu nivelul 

diferitelor standarde din domeniul învățământului. 

Anual, se realizează completarea de către fiecare compartiment din cadrul instituției a 

Chestionarului de autoevaluare a stadiului implementării SCMI și asumarea răspunderii de către 

conducătorul de compartiment asupra realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta.  

La nivelul I.S.J BN, precum și la nivelul fiecărei instituții conexe, în baza chestionarelor de 

autoevaluare, se realizează Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării. 

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. 

Convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a implementării SCMI, trimestrial, pentru stabilirea măsurilor organizatorice și a 

concluziilor din realizarea operațiunii de autoevaluare. La aceste reuniuni se analizează și rapoartele 

serviciului de audit din cadrul instituției. Toate deficiențele / disfuncțiile constatate și riscurile aferente 

obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, iar riscurile 

semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al ISJ Bistrița-

Năsăud.. 

Toate concluziile formulate în urma reuniunilor de lucru se vor regăsi în programul de dezvoltare 

a sistemului de control intern managerial de la nivelul instituției, actualizat anual. 

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Inspectoratului Școlar 

Județean Bistrița-Năsăud cuprinde obiectivele ISJ Bistrița-Năsăud în domeniul controlului intern 

managerial, în funcție de stadiul implementării și dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare standard de control 

intern managerial sunt stabilite activități, precum și alte elemente relevante în implementarea și 

dezvoltarea sistemului de control intern managerial. De asemenea se evidențiază acţiuni de perfecţionare 

profesională în domeniul SCIM a personalului de conducere, de execuţie şi a auditorului intern. 
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V.2.  Managementul riscului 

 

Managementul riscului este unul dintre cele mai importante standarde de control intern managerial 

aprobate prin OSGG nr.600/2018, cu modificările și completările ulterioare. Acesta prevede că fiecare 

entitate publică are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o data pe an, riscurile legate de desfășurarea 

activităților sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale 

acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective. 

Principalele elemente de care depinde realizarea procesului de management al riscului sunt:  

-  Existența obiectivelor definite care să răspundă cerințelor SMART; 

- Alocarea unor resurse adecvate pentru punerea în practică a măsurilor de gestionare a riscurilor, 

în vederea diminuării posibilității ca obiectivul sau activitatea să nu fie îndeplinite; 

- Utilizarea informațiilor privind managementul riscului în luarea deciziilor (în funcție de riscurile 

semnificativ/strategice). 

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Comisia de monitorizare analizează și 

prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor unității, prin stabilirea profilului 

de risc și a limitei de toleranță la risc, anual și sunt aprobate de către conducerea ISJ Bistrița-Năsăud. 

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de 

control pentru riscurile semnificative la nivelul ISJ Bistrița-Năsăud. Planul este analizat de Comisia de 

monitorizare și aprobat de către conducătorul ISJ Bistrița-Năsăud. 

Sistemul de control intern-managerial cuprinde: 

- instrumente generale de control intern, care vizează riscurile generale, referitoare la funcţionarea 

entităţii în ansamblul ei (chestionare de control intern);  

- instrumente specifice de control intern, care vizează riscurile specifice și sunt legate de fiecare 

activitate în parte (liste de activităţi, liste de riscuri, formulare de alertă la risc). 

Crearea şi utilizarea unui sistem de control intern / managerial, vizează sintetic parcurgerea a 5 

etape: 

 - evaluarea instrumentelor generale de control intern; 

 - evaluarea instrumentelor specifice de control intern; 

 - analiza raportului între costurile suplimentare şi efectele aşteptate, generate de implementarea 

sistemului de control intern; 

 - elaborarea şi aprobarea programului de implementare a sistemului de control intern; 
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 - monitorizarea execuţiei programului de implementare a sistemului de control intern. Politica de 

gestionare a riscurilor în interiorul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud prevede elaborarea 

unor instrumente care să permită concretizarea demersului de control intern. Instrumentele de control 

intern/managerial sunt construite în baza evaluărilor de risc şi a procedurilor scrise.  

Controlul intern este un proces dinamic integrat de adaptare permanentă a Inspectoratului Școlar 

Județean Bistrița-Năsăud la schimbările din mediul extern. Managementul și personalul de la toate 

nivelele trebuie să fie implicat în procesul de gestionare a riscurilor, astfel încât să existe un anume grad 

de certitudine asupra atingerii obiectivelor Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. 

 

V.3.  Monitorizarea / evaluarea / controlul activității inspectoratului școlar 

 

  Ordinul MECTS nr. 5530 din oct. 2011 stipulează atribuțiile inspectoratelor școlare organizate ca 

servicii publice deconcentrate care acționează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învățământ așa 

cum sunt ele definite  prin Legea 1/ 2011. 

 

               V.3.1 Monitorizarea activității școlare din teritoriu 

 Prin documentele de proiectare și planificare la nivelul fiecărei instituții sunt prevăzute obiective, 

activități, termene și responsabilități. Prin inspecțiile școlare derulate, I.S.J. BN verifică gradul de 

îndeplinire a îndatoririlor prin raportare la planurile manageriale. Rapoartele de inspecție vor reflecta 

conformitatea activităților proiectate cu cele realizate. În conformitate cu fișa postului, inspectorii școlari, 

vor întocmi rapoarte periodice, în concordanță cu graficul unic de inspecții, elaborate anual, care să 

reflecte toate aspectele particulare ce vizează asigurarea calității în sistemul de învățământ, pentru fiecare 

tip de școală în fiecare etapă. 

 

               V.3.2 Monitorizarea încadrării unităților de învățământ cu personal didactic și nedidactic 

 Prin comisiile de mobilitate se monitorizează toate etapele de mișcare ale personalului didactic. 

Inspectorul de resurse umane, împreună cu inspectorul de sector, verifică proiectele de încadrare în 

conformitate cu deciziile emise pentru fiecare școală. 

 

    V.3.3 Organizarea examenelor și a concursurilor naționale / regionale/ locale 

 I.S.J. BN, prin comisiile județene ale fiecărui tip de examen / concurs, în conformitate cu 

regulamentele și procedurile aferente, va asigura respectarea legislației pentru: 
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- concursurile de ocupare a catedrelor vacante 

- Evaluarea națională – cls. a VIII-a 

- examenul de Bacalaureat 

- olimpiadele și concursurile din calendarul MEN 

- concurs de director / director adjunct pentru unitățile de învățământ 

- admiterea în liceu 

- examenul pentru certificarea competențelor profesionale în învăţământul liceal, filiera vocaţională; 

- examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și 

tehnic preuniversitar; 

- examenele de definitivat și de titularizare. 

 

               V.3.4 Verificarea execuțiilor bugetare 

 Prin compartimentul specializat, I.S.J. BN monitoirzează organizarea contabilității unităților de 

învățământ și prezentarea la termen a situațiilor financiare. Prin auditare specifică se verifică încadrarea 

în sumele alocate prin legea bugetului de stat, generate de finanțarea /elev. 

 

               V.3.5 Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative 

 Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative școlare se face verificând 

respectarea temenelor și cu respectarea legislației, prin compartimentele de specialitate. 

 

               V.3.6 Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, reclamațiilor și petițiilor 

  Fiecare entitate publică elaborează proceduri specifice pentru procesarea și soluționarea 

reclamațiilor, sesizărilor și petițiilor. Răspunsurile trebuie comunicate în termenul prevăzut de lege și 

măsurile întreprinse vor respecta regulamentele interne. 

 

 

               V.3.7 Monitorizarea progresului și a disfuncțiilor apărute în activitatea inspectoratului 

școlar 

 Rapoartele întocmite de inspectorii școlari, precum și materialele de sinteză vor fi analizate prin 

prisma evidențierii rezultantelor și aspectelor relevante, a posibilității de valorificare a acestora și a 

măsurilor ameliorative. Progresele înregistrate / disfuncțiile apărute vor fi analizate operativ în urma 
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realizării feedbackului activităților de inspecție / control, în vederea stimulării / valorificării / rezolvării, 

eliminării la timp, cu eficiență și obiectivitate. 

 

               V.3.8 Monitorizarea și evaluarea calității activităților instructiv-educative din unitățile de 

învățământ 

 Calitatea educației din unitățile de învățământ va fi evaluată prin inspecție școlară și control, prin 

coroborarea și analiza datelor provenite de la partenerii sociali și autorități locale. Se vor organizarea 

întâlniri / analize periodice cu directorii de școli pentru informare și consiliere (ziua metodică a 

directorului). 

 

               V.3.9 Evaluarea perfomanțelor managementului unităților de învățământ și a unităților 

conexe 

 I.S.J. Bistrița-Năsăud realizează analiza periodică (de 4 ori / an școlar și evaluarea finală) a 

activității directorilor în conformitate cu indicatorii de calitate validați prin C.A. al I.S.J. B-N, în 

conformitate cu OMEN nr. 3623 din 11.04.2017. 
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VI. Nivelul operațional (anexe) 

VI.1  Plan managerial – Inspector Școlar General / Inspector Școlar General Adjunct 

VI.2 Planuri operaționale inspectori, personal nedidactic din ISJ 

VI.4 Planuri manageriale ale instituțiilor conexe 

VI.5 Grafic unic de inspecții pentru anul școlar 2018-2019 

VI.6 Documentele de planificare ale Consiliului de Administrație al I.S.J. B-N 

VI.7 Documentele de planificare ale Consiliului Consultativ al I.S.J. B.N 

VI.8 Plan de îmbunătățire al I.S.J. pentru anul școlar 2018-2019 


