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INTRODUCERE 
 

Starea învățământului – 2020 
Transformările rapide și continue ale societății contemporane  au impus sistemului 

românesc de învățământ numeroase deziderate la care s-a raliat și Inspectoratul Școlar Județean 
Bistrița-Năsăud care încearcă să își configureze un făgaș prielnic de evoluție, astfel încât instituțiile 
școlare  să reprezinte un spațiu de desfășurare a procesului instructiv-educativ în toată 
complexitatea sa, astfel încât acesta  să reflecte dinamica socială. 

Într-un context inedit, cu provocări multiple și diverse pentru toți agenții actului educațional, 
principala misiune a școlilor rămâne dorința și strădania de a-i face pe elevi să își formeze 
competențele stabilite de legislația în vigoare, competențe care valorifică dreptul copilului de a 
primi o educaţie care să îi asigure dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi a 
personalităţii sale: 
 învăţarea pentru a şti (educaţia formală); 
 învăţarea pentru a face (adaptarea sistemului educativ la cerinţele de muncă ale societăţii); 
 învăţarea convieţuirii (activităţile desfăşurate în timpul liber); 
 învăţarea organizării propriei vieţi (asimilarea de informaţii, astfel încât acestea să fie utile 

dezvoltării personale). 
Implicând din partea tuturor actorilor educaționali  un proces de învățare constant, un sistem 

educațional eficient și bine articulat susține evoluția socială pregătind personalitatea de care 
societatea are la un moment dat nevoie - în actualitate - acest model al personalității umane aduce 
în prim-plan dezvoltarea aptitudinilor personale,  a creativităţii, a iniţiativei, a originalităţii şi a unui 
sistem de valori solide, reflectate în profilul de formare al absolventului, configurat de politicile 
educaționale la nivelul ciclurilor de învățământ. 
Calitatea procesului educațional se regăsește în: 
 calitatea unității școlare care poate fi pusă în evidență de modul cum resursele materiale și 

umane corespund standardelor de calitate; 
 calitatea serviciilor educaționale oferite este determinată de modul în care structurile 

organizatorice  realizează obiectivele educaționale stabilite; 
 calitatea procesului educațional de instruire și educare a elevilor este evidențiat de modul 

cum resursele umane înțeleg și aplică curriculumul, ce metode de predare, evaluare, de 
consiliere și certificare folosesc. 

Raportul asupra stării învățământului este, din această perspectivă, un document care analizează 
multicriterial, cantitativ și calitativ sistemul educațional în toată complexitatea sa încercând să 
surprindă tendințele de evoluție, reușitele, dar, în egală măsură, și punctele slabe sau 
vulnerabilitățile, în aces sens, fiecare componentă  la nivelul disciplinei/domeniului a fost analizată 
prin raportarea la obiectivele propuse, activitățile realizate, măsurile de optimizare etc. Diagnoza 
sistemului, analiza rezultatelor și, implicit, a stării de fapt este punctul de pornire pentru proiectarea 
și planificarea activității manageriale și didactice din noul an școlar.  
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1. DATE STATISTICE 
 

1.1 Evoluția rețelei școlare  

  
Din numărul de 283 al școlilor din județul Bistrița-Năsăud, doar 106, adică 37,5% din total 
funcționează ca instituții cu personalitate juridică, restul fiind scructuri școlare;  după mediul 
rezidențial, aproape 3/4  din totalul școlilor se află în mediul rural și doar un sfert în urban.   
 
 
 

REŢEA ŞCOLARĂ       2021-2022 
TOTAL DIN CARE: URBAN RURAL 

JUDET PJ STRUCT PJ STRUCT PJ STRUCT 

Unități de învățământ de nivel 
preșcolar 

111 11 100 11 23 0 77 

Unități de învățământ de nivel 
primar 

50 1 49 0 3 1 46 

Unități de învățământ de nivel 
gimnazial 

88 61 27 9 2 52 25 

Unități de învățământ de nivel 
liceal 

26 26 0 18 0 8 0 

Unități de învățământ de nivel 
postliceal 

0 0 0 0 0 0 0 

Unități de învățământ de nivel 
profesional 

2 2 0 0 0 2 0 

Unități de învățământ special de 
nivel gimnazial 

5 4 1 4 1 0 0 

Unități de învățământ special de 
nivel profesional 

1 1 0 1 0 0 0 

TOTAL ȘCOLI : 283 106 177 43 29 63 148 

Palatul Copiilor 1 1 0 1 0 0 0 

Centru Județean de Excelență 1 1 0 1 0 0 0 

Clubul Copiilor 3 3 0 3 0 0 0 

Club Sportiv Școlar 1 0 1 0 1 0 0 

TOTAL UNITĂȚI ȘCOLARE 289 111 178 48 30 63 148 

CCD 1 1 0 1 0 0 0 

C.J.R.A.E. 1 1 0 1 0 0 0 

ISJ 1 1 0 1 0 0 0 

TOTAL RETEA : 292 114 178 51 30 63 148 
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1.2 Evoluția efectivelor de elevi  
           
          Scăderea constantă, constatată în ultimii ani, cu privire la efectivele de elevi, nu este specifică 
anului școlar 2020-2021. Este un an în care numărul de elevi a crescut schimbând trendul 
descendent din ultimii ani, la toate tipurile de învățământ. 
          Numărul de elevi din învățământul de stat bugetat este de 44972, mai mare chiar și decât în 
anul școlar 2018-2019, dar mai mic decât în 2017-2018. Dacă urmărim numărul total de elevi, 
constatăm că numărul de elevi (48137) este aproape la fel cu numărul elevilor din același an școlar 
2017-2018. 
          Diferențele constatatate comparativ cu anul școlar 2019-2020 sunt prezentate în tabelul și 
graficele de mai jos: 
 

Tipul de învățământ 
Număr de elevi 2019-

2020 
Număr de elevi 2020-2021 

Învățământ de stat bugetat 44350 44972 

Învățământ special 713 734 

Învățământ de stat cu taxa 46 89 

Total Învățământ de stat 45109 45795 

Învățământ privat 2104 2342 

Total elevi județul Bistrița-
Năsăud 47213 48137 

 
          Așadar la toate tipurile de învățământ , în anul școlar 2020-2021, s-au înregistrat creșteri ale 
numărului de elevi. 
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          Numărul total al elevilor a crescut în anul școlar 2020-2021 cu aproape 2% față de anul școlar 
precedent. 
          Cea mai mare creștere relativă a numărului de elevi s-a înregistrat în învățământul privat: 
+11,3 % 
  

 
 
          Pe tipurile de învățământ de stat, creșterile numărului de elevi din anul școlar 2020-2021 față 
de 2019-2020 au fost următoarele: 
- învățământul de stat total +1,5% 
- învățământul de stat cu taxă +93,5% 
- învățământul special +2,9% 
- învățământul de stat bugetat +1,4% 
 
În continuare sunt prezentate datele statistice pe diferite niveluri/tipuri de învățământ. 

1.2.1 Învățământul preșcolar 

Distribuția preșcolarilor în 2020-2021 
 

Mediul 

Număr 
grupe 

program 
normal 

Număr copii 
program normal 

Număr grupe 
program 
prelungit 

Număr copii 
program 
prelungit 

Total 
grupe 

Tota
l 

copii 

Mediul urban 53 1112 91 2243 144 3355 
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Mediul rural 255 4676 12 269 267 4945 

Total 2020-
2021 

308 5788 103 2512 411 8300 

 
 

 
 
          Potrivit structurii demografice a județului după mediul de rezidență, preponderenta 
învățământului preșcolar revinde mediului rural: 65% din numărul grupelor de copii funcționează în 
mediul rural, cuprinzând aproape 60% din numărul preșcolarilor. 
          Peste 95% din grupele de învățământ preșcolar din mediul rural funcționează în regim de 
program normal. 
          În mediul urban, peste 63% din totalul grupelor și aproape 67% din totalul preșcolarilor sunt 
în grădinițele cu program prelungit. 
          Numărul mediu de preșcolari ai unei grupe este de 20.2 pe total, cu diferențe explicabile între 
mediul rural ( 18,5%) și cel urban ( 23,3%). 
 
Evoluția efectivelor de preșcolari 
 

Anul 
școlar 

Număr grupe 
program 
normal 

Număr copii 
program 
normal 

Număr grupe 
program 
prelungit 

Număr copii 
program 
prelungit 

Total 
grupe 

Total 
copii 

2019-2020 316 5853 103 2535 419 8383 

2020-2021 308 5788 103 2512 411 8300 

 
Față de anul școlar precedent, numărul total a preșcolarilor înscriși a scăzut de la 8393 la 8300, 
deci cu 1%, iar totalul grupelor de la 419 la 411 deci cu 2%. 
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          Din analiza numărului mediu de preșcolari înscriși într-o grupă, se constată o mică creștere a 
acestuia la grupele cu program normal ( de la 18,5% la 18,8%) și la fel, o mică scădere a lui la grupele 
cu program prelungit ( de la 24,6% la 24,4%) 
 

1.2.2 Învățământul primar 

Distribuția elevilor din învățământul primar în anul școlar 2020-2021 
 

Mediul Numar clase Numar elevi 

Mediu urban 244 5659 

Mediu rural 480 8285 

Total 2020-
2021 724 13944 

 
          Numărul mediu de elevi ce revine unei clase din învățământul primar este de 19,3 pe total, cu 
diferențe de aproape 6 elevi pe clasa, între mediul rural (17,26%) și cel urban (23,19%). 
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Evoluția efectivelor de elevi din învățământul primar 
 

Anul școlar Număr clase Număr elevi 

2019-2020 733 14173 

2020-2021 724 13944 

 
          Numărul claselor din învățământul primar a scăzut în anul școlar curent față de cel precedent 
cu 1,2%, iar numărul elevilor cu 1,6%. 
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          Și învățământul primar este adoptat structurii demografice după mediul rezidențial al 
populației județului, astfel că aproape 2/3 din clasele școlare și elevii acestora fucționează în mediul 
rural.  
 
 

1.2.3 Învățământul gimnazial 
 
Distribuția elevilor din învățământul gimnazial în anul școlar 2020-2021 
 

Mediul Număr clase Număr elevi 

Mediul urban 184 4552 

Mediul rural 362 6475 

Mediul urban frecvență 
redusă 

2 26 

Total 2020-2021 548 11053 

 
Clasele din învățământul gimnazial care funcționează în mediul rural reprezintă 66% din total, iar 
numărul elevilor 58,6% din totalul lor. 
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          Numărul mediu de elevi al unei clase din învățământul gimnazial este de 20,17% cu diferențe 
semnificative între cele două medii de rezidență: 17,89 elevi/clasa în rural și 27,73 elevi în urban. 
 
Evoluția efectivelor de elevi din învățământul gimnazial 
 

Anul școlar Număr clase Număr elevi 

2019-2020 555 11060 

2020-2021 548 11053 

 
Deși numărul elevilor din învățământul gimnazial a rămas aproape egal cu cel din anul școlar 
precedent, numărul claselor a scăzut cu 7 la acest ciclu. 
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1.2.4. Învățământul liceal (teoretic, tehnologic, vocațional) 
 
Distribuția elevilor din învățământul liceal în anul școlar 2020-2021 
 

Filiera 
Mediul  

Număr 
clase 

teoretic 

Număr 
elevi 

teoretic  

Număr 
clase 

tehnologic 

Număr 
elevi 

tehnologic 

Număr 
clase 

vocațional 

Număr 
elevi 

vocațional 

Total 
clase 

Total 
elevi 

Mediul urban 134 3658 105 2832 36 1003 275 7493 

Mediu rural 15 397 21 521 0 0 36 918 

Total 2020-
2021 

149 4055 126 3353 36 1003 311 8411 

 
 
          Spre deosebire de ciclurile de învățământ anterioare, învățământul liceal este concentrat în 
mediul urban. Astfel, 88,4% din totalul claselor și 89,1% din totalul elevilor funcționează în 
municipiul Bistrița și celelate orașe. 
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          Circa 48% din clasele și elevii de liceu frecventează filiera teoretică, urmând ca pondere, cu 
aproximativ 40%, liceele filierei tehnologice. 
 
Evoluția efectivelor de elevi din învățământul liceal 
 

Anul școlar 
Număr 
clase 

Număr 
elevi 

2019-2020 321 8500 

2020-2021 311 8411 

 
Numărul elevilor de liceu s-a diminuat nesemnificativ față de anul școlar 2019-2020 scăzând însă cu 
10 (numărul claselor (3,1%). 
 

 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Mediul urban Mediu rural Total 2020-2021

3658

397

4055

2832

521

3353

1003

0

1003

7493

918

8411

DISTRIBUTIA ELEVILOR INVATAMANT LICEAL PE FILIERE 2020-
2021

Numar clase teoretic Numar elevi teoretic Numar clase tehnologic

Numar elevi tehnologic Numar clase vocational Numar elevi vocational

0

2000

4000

6000

8000

10000

2019-2020 2020-2021

321 311

8500 8411

EVOLUTIA EFECTIVE ELEVI LICEAL 
(TEORETIC,TEHNOLOGIC,VOCATIONAL)

Numar clase Numar elevi

mailto:isjbn@isjbn.ro


 
 
 

  

Str. 1 Decembrie, Nr.5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420080 
Tel: +4 0263 213 529, Fax: +4 0263 216 654, E-mail: isjbn@isjbn.ro                                                                                                                       
www.isjbn.ro                                                                                                                                                                                            pg. 16 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  

JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

1.2.5. Învățământul profesional 
 
Distribuția elevilor din învățământul profesional în anul școlar 2020-2021 
 

Mediul 
Număr clase școala 

profesională 
Număr elevi școala 

profesională 

Mediul 
urban 

58 1410 

Mediul rural 34 732 

Total 2020-
2021 

92 2142 

 
Învățământul profesional, ca și cel liceal, funcționează preponderent în mediul urban, cu 63% din 
numărul claselor și 65,8% din totalul elevilor. 
 
 

 
 
Evoluția efectivelor de elevi din învățământul profesional  
 

An școlar 
Număr clase școala 

profesională 
Număr elevi scoala 

profesională 

2019-2020 69 1688 

2020-2021 92 2142 

 
          O semnificativă creștere în anul școlar curent față de cel precedent s-a înregistrat la 
învățământul profesional cu +23 de clase (+33,3%) și, respectiv +454 de elevi ( +26,9%). 
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Numărul mediu al elevilor dintr-o clasă de învățământ profesional s-a diminuat nesemnificativ de la 
24,5 - în anul școlar 2019-2020, la 23,3 - în anul școlar curent. 
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1.2.6. Învățământul postliceal  

Distribuția elevilor din învățământul postliceal în anul școlar 2020-2021 
 

Mediul Număr clase Număr elevi 

Mediul urban bugetat 10 271 

Mediu rural bugetat 1 28 

Total învățământ postliceal bugetat 11 299 

Mediul urban cu taxă 3 58 

Mediu rural cu taxă 1 31 

Total învățământ postliceal cu taxă 4 89 

Total învățământ postliceal 2020-
2021 

15 388 

 
Învățământul postliceal bugetat reprezintă, în anul școlar curent, 73,3% din totalul claselor și 77,1% 
din totalul elevilor, restul fiind învățământ postliceal cu taxă. 
 

 
 
Evoluția efectivelor de elevi în învățământul postliceal 
 

Anul școlar 
Număr 
clase 

Număr 
elevi 

2019-2020 13 326 

2020-2021 15 388 
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          Față de anul școlar precedent, numărul claselor de învățământ postliceal a crescut cu 15,4%, 
iar numărul elevilor cu 19%. 
 

 
 
 
 

1.2.7. Învățământul special  
 
Evoluția numărului de elevi din învățământul special 
 

Anul scolar 

Număr copii 
din 

învățământ 
preșcolar  

Număr elevi 
învățământ primar 

Număr elevi 
învățământ 
gimnazial 

Număr elevi 
învățământ 
profesional 

2019-2020 43 178 288 180 

2020-2021 55 224 284 171 

 
          În învățământul special, numărul total al elevilor a crescut cu 16,5%, cea mai mare creștere 
înregistrându-se la cei din învățământul special primar (+28,4%), urmați de copii preșcolari 
(+27,9%). 
          Diminuări nesemnificative ale numărului de elevi s-au înregistrat la învățământul special 
gimnazial și cel profesional 
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1.2.8. Învățământul A DOUA ȘANSĂ  

Evoluția efectivelor de elevi în învățământul ,,A doua șansă” 
 

Anul școlar  Număr clase  Număr elevi  

2019-2020 4 84 
2020-2021 4 110 

 
La „A doua șansă”, numărul elevilor a crescut cu peste 30%, în timp ce numărul claselor a rămas 

același. 
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1.2.9. Învățământul privat 

Repartiția elevilor pe cicluri de învățământ privat în anul școlar 2020-2021 
 

Anul școlar Preșcolar 
 

Primar Gimnazial Liceal Postliceal Total 

2019-2020 337  261 123 568 815 2104 

2020-2021 459  321 148 610 804 2342 

 
          Ponderea cea mai mare în învățământul privat după numărul de elevi o deține învățământul 
postliceal cu peste 34% din total, urmând în ordine învățământul liceal, cu 26% și cel preșcolar, cu 
aproape 20% din total. 
 

 
 
Față de anul școlar precedent, numărul elevilor din învățământul privat a crescut cu 11,3%. 
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1.2.10. Echivalarea studiilor / elevi remigranți 

          Și în acest an școlar, numărul elevilor remigranți a crescut semnificativ față de anul școlar 
trecut. Dacă în anul școlar 2018-2019, au cerut echivalarea studiilor 166 de elevi, iar în anul școlar 
2019-2020, 175 de elevi, pentru anul școlar analizat, numărul acestora aproape că s-a dublat. 

Tara 
Număr elevi ce au 
solicitat echivalare 

ANGLIA 31 
AUSTRIA 19 
BELGIA 3 
FRANTA 19 
GERMANIA 16 
GRECIA  1 
IRLANDA 28 
ITALIA 46 
PORTUGALIA 2 

REPUBLICA 
MOLDOVA 2 
SPANIA 144 
SUA 6 
Total 317 

 
          Cei 317 de elevi care au solicitat echivalarea studiilor întorcându-se de la școli din străinătate 
reprezintă echivalentul a 12-13 clase cu un număr mediu de circa 25 de elevi pe clasă. 
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Număr elevi /nivel de învățământ care au solicitat echivalarea 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
          Cei 135 de elevi din învățământul primar care au solicitat echivalarea reprezintă 1% din totalul 
elevilor din învățământul primar, iar cei 135 de elevi echivalați în învățământul gimnazial, 1,2% din 
total. 
 
 
 

Nivel de 
învățământ 
pentru care 
au solicitat 
înscrierea  

Număr elevi  

Primar 135 

Gimnazial 135 

Profesional 3 

Liceal 43 

Postliceal 1 
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1.3. Evoluția Resursei umane 

 
          În anul școlar 2020-2021 în județul Bistrița-Năsăud au fost încadrate un număr total de 4788 
persoane distincte, din care: cadre didactice 3459, personal didactic auxiliar 409 și personal 
nedidactic 920. Comparat cu anul trecut școlar, avem următoarea situație 
 

Anul școlar Cadre didactice Personal didactic 
auxiliar 

Personal nedidactic 

2019-2020 3557 418 942 

2020-2021 3459 409 920 

 
          Se constată o scădere a personalului din unitățile de învățământ comparat cu anul școlar 
anterior, scădere datorată diminuării populației școlare. 
Pentru anul școlar 2020-2021 au fost normate 3579,5 posturi/norme didactice, după cum urmează: 
 

An școlar Titulari Suplinitori 
calificați 

Personal 
asociat 

Pensionari Necalificați Total 

2019-
2020 

3062,7 442,59 12,83 48,01 39,1 3605,23 

2020-
2021 

3010,66 489,01 14,01 26,07 39,75 3579,5 

 
          Se constată o scădere a numărului cadrelor didactice titulare în anul școlar 2020-2021 față de 
anul școlar 2019-2020. 
          În ceea ce privește personalul didactic pensionat, au activat 14 persoane în mediul urban și 15 
persoane în mediul rural. 
          Personalul fără studii corespunzătoare postului a acoperit un număr de 39,75 posturi/norme 
didactice, după cum urmează: 

- Cu studii superioare într-un alt domeniu: 21,91 posturi/norme 
- Cu studii medii: 14,66 posturi/norme didactice. 
- Studenți, în curs de calificare 3,18 posturi/norme didactice.  
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2. MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
  

2.1 Date statistice 
 

2.1.1. Conducerea unităților de învățământ: 

Conducerea unităților de învățământ este asigurată de Consiliul de Administrație și 
directorul/directorul adjunct. 

În cele 112 unități de învățământ cu Personalitate Juridică din județul Bistrița- Năsăud (în 
perioada septembrie-decembrie 2020, respectiv, ianuarie- august 2021), situația directorilor este 
următoarea: 

Total Perioada Concurs 2016 
Concurs 

(sesiunea iulie-
august 2017) 

Detașare în interesul 
învățământului/delegare 

112 
Septembrie-
decembrie 

2020 
66 23 23 

112 
Ianuarie-

august 2021 
0 23 89 

În unitățile de învățământ care corespund prevederilor legii în privința numărului 
formațiunilor de studiu există un număr de 35 de directori adjuncți, situația acestora în perioada 
septembrie-decembrie 2020, respectiv, ianuarie- august 2021 fiind următoarea: 

Total Perioada Concurs 2016 
Concurs 

(sesiunea iulie-
august 2017) 

Detașare în interesul 
învățământului/delegare 

35 
Septembrie-
decembrie 

2020 
19 9 7 

35 
Ianuarie-

august 2021 
0 9 26 

 
În județul Bistrița- Năsăud există și 12 directori de unități de învățământ particular. 

În anul școlar 2020-2021 directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ de pe raza 
județului Bistrița-Năsăud au fost evaluați în conformitate cu fișa de evaluare a personalului de 
conducere și a rapoartelor justificative. Evaluarea s-a făcut și intermediar pe tot parcursul anului 
școlar, prin evaluarea de etapă, acordându-se punctajul aferent fișelor de evaluare. 

2.1.2. Autorizații de funcționare: 

În ce privește autorizația sanitară de funcționare  (ASF), în cele 297 unități școlare din județ, situația 
este următoarea: 
    -  252 unități cu ASF; 
    -    45 unități fără ASF. 
Motivele neautorizării sunt: 
- Clădiri vechi, 
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- Încălzire cu sobe metalice, 
- Școli fără gard împrejmuitor. 
Toate cele 12 unități de învățământ private dețin autorizații sanitare de funcționare. 
Autorizația de securitate la incendiu: 
Clădiri cu destinația de învățământ ce nu dețin autorizație de Securitate la incendiu: 
 La data de 31.08.2021  au fost înregistrate 22 de clădiri cu destinația de învățământ care 
funcționează fără autorizație de Securitate la incendiu. De asemenea au fost înregistrate 19 unități 
cu Personalitate Juridică cu destinația de învățământ care funcționează fără autorizație de 
Securitate la incendiu. Situația este astfel: 
- numărul unităților de învățământ cu personalitate juridică: 118 (sunt incluse și instituțiile conexe) 
- numărul unităților de învățământ arondate:179; 
- numărul structurilor de învățământ (cu personalitate juridică+arondate): 297; 
- numărul clădirilor cu destinația de învățământ:451; 
- numărul clădirilor cu destinația de învățământ în care se desfășoară activitate școlară : 
       - dețin autorizație de Securitate la incendiu: 189 
       - nu dețin autorizație de Securitate la incendiu:22 
       - nu necesită autorizație de Securitate la incendiu:240. 
- numărul unităților de învățământ cu personalitate juridică cu destinația de învățământ care au 
calitatea de: 
      - autorizată privind securitatea la incendiu: 73; 
      - neautorizată privind securitatea la incendiu: 19; 
      - nu necesită autorizație de Securitate la incendiu: 26.     
Motivele pentru care unele clădiri nu necesită autorizație de Securitate la incendiu se datorează 
neîncadrării în prevederile HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și 
amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, sau datorită 
neîncadrării lucrărilor executate la construcțiile existente în categoria lucrările de modificare și/sau 
schimbare de destinație, stabilite de art.30 alin.(1) din Legea nr. 307/2016 privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

2.1.3. Siguranța în școli 

Modul de asigurare cu pază a unităților de învățământ preuniversitar. 
         Sub aspectul asigurării cu pază a unităților de învățământ preuniversitar, din cele 297 locații 
școlare aflate în evidență, 18 au fost asigurate cu pază proprie, pentru 4 unități de învățământ,  paza  
a fost asigurată prin societăți specializate de pază, 6 au fost asigurate cu pază mixtă, iar un număr 
de 269 de unități de învățământ nu dispun de mijloace de asigurare a pazei. 
         Totodată, 276 de clădiri ale unităților de învățământ preuniversitar sunt dotate cu sisteme de 
supraveghere video, dintr-un total de 451. 
         Un număr de 15 unități de învățământ preuniversitar ( 3 școli primare/ gimnaziale și 12 
grădinițe) din cele 302, nu au împrejmuiri corespunzătoare, acestea fiind în diverse stadii de 
construcție sau renovare, funcționează în încăperi ale unor blocuri ori sunt în diverse stadii de 
degradare și nu s-au alocat resurse financiare pentru repararea acestora. 
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 2.2. Obiective propuse: 
 
- Respectarea prevederilor Ordinului comun MEC-MS, respectiv ME-MS privind organizarea 
activităților din unitățile de învățământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor pe tot parcursul anului școlar 2020-2021; 
- Verificarea documentelor manageriale încărcate pe platforma ISJ- BN (PDI/PAS, Plan managerial, 
Plan de intervenție ș.a); 
- Monitorizarea măsurilor aplicate în unitățile de învățământ cu privire la  parcursul școlar pentru 
elevii clasei aVIII-a. 
- Organizarea periodică a unor sesiuni de formare pe categorii de școli pentru diseminarea 
exemplelor de bune practici, îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu autoritățile locale.         
 

2.3.Acțiuni desfășurate în anul școlar 2020-2021: 
 
În anul școlar 2020-2021, în unitățile de învățământ din județ s-au derulat atât activități cu predare 
față în față, cât și activități în sistem online,  fiecare unitate de învățământ adaptându-și activitățile 
conform normelor prevăzute în Ordinul Comun MEC-MS, respectiv ME-MS, pentru aprobarea 
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2. 
  Pe tot parcursul anului școlar 2020-2021 Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a 
monitorizat unitățile de învățământ în privința aplicării normelor prevăzute în Ordinul comun MEC-
MS, respectiv, ME-MS pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2. În timpul anului școlar 2020-2021 acestui act normativ i s-au 
adus completări și modificări, documentul reglementând măsurile privind mijloacele de prevenire 
și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2 care a fost aplicat în unitățile/instituțiile de 
învățământ:  
Au fost aplicate prevederile Ordinului comun MEC-MS nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea 
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, ale Ordinului 
comun MEC-MS nr. 3235-93-04 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Ordinului nr. 3459/280 din 6 martie 2021 
privind modificarea și completarea ordinului ministrului educației și al sănătății nr. 3235/93/2021 
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ 
în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 
Ordinului nr. 3515/393 din 23 martie 2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului 
educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 și Ordinului comun al Ministerului Educației și 
al Ministerului Sănătății nr. 3755 și nr. 560 din 29 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea 
Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea 
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2   
Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ au hotărât scenariul de 
funcționare s-a stabilit în funcție de rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi 
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de îmbolnăviri din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori.Principalele acțiuni derulate pe 
parcursul anului școlar 2020-2021:  

-  Analiza datelor colectate prin instrumentele ISJ-BN; 
- Consiliere și suport emoțional zilnic pentru directorii unităților de învățământ; 
- Monitorizarea activităților on-line desfășurate în unitățile de învățământ prin conectare la 
activități integral sau secvențial prin accesarea claselor virtuale de pe platformele educaționale 
utilizate; 
- Monitorizarea activităților propuse în planurile de intervenție (măsuri concrete în vederea 
soluționării problemelor întâmpinate, revizuirea acestora periodic sau ori de câte ori situația a 
impus, măsuri concrete aplicate pentru elevii aflați în situație de risc); 
- Verificarea proceselor verbale CP și CA, respectiv anexe; 
- Verificarea existenței în PDI/PAS al unităților de învățământ din județ a unei ținte vizând 
reducerea fenomenului PTȘ (părăsire timpurie a școlii), absenteism, abandon școlar; 
- Monitorizarea/verificarea aspectelor legate de încheierea situației școlare pe semestrul I și al II-
lea al anului școlar 2020-2021;   
- Monitorizarea respectării regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ;  
 - Valorificarea noilor tehnologii în activitățile de învățare cu elevii.  
 - Verificarea dovezilor în CP și CA ale unităților de învățământ cu privire la existența unor 
dezbateri pe problematica situației școlare a elevilor aflați în risc (monitorizare intermediară); 
 

2.4.Concluzii 
 
   Dat fiind contextul pandemic generat de situația de criză provocată de SARS-Cov 2 și a condițiilor 
,,altfel”, anul școlar 2020-2021 a impus comportamente manageriale dinamice, flexibile, adaptabile 
și, implicit, acțiuni care au decurs din contextul dat. 
   Profilul managerului unei instituții de învățământ s-a reconfigurat în aceste situații de criză, 
devenind el însuși un simbol al ,,lifelong learning” (învățării de-a lungul întregii vieți). 
   Directorii unităților de învățământ au făcut  eforturi pentru a fi asigurate condițiile optime privind 
desfășurarea activităților online: indiferent de disciplina predată, cadrele didactice s-au adaptat, au 
desfășurat etape de formare online, au aplicat metode adecvate, astfel încât elevii să dispună de 
parcurgerea programei școlare: au folosit platforme CLASSROOM, G-SUITE, diferite metode 
interactive, tablete grafice, Jamboard etc; mesajul directorilor s-a axat pe promovarea unei atitudini 
pozitive a cadrelor didactice, a părinților și pe acordarea unei atenții sporite principalului beneficiar 
al educației - copilul. Formarea lui este obiectivul comun al tuturor factorilor implicați și toate 
acțiunile întreprinse de actorii participanți în procesul instructiv-educativ trebuie să-l aibă pe el în 
centru.  
La nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost depuse proiecte de achiziționare a echipamentelor IT și 
sanitare în scopul îmbunătățirii condițiilor din unitățile de învățământ și a dotării acestora 
( proiecte depuse de UAT-uri și școli, conform OUG 144/2020). 
La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud au fost elaborate chestionare de feedback 
aplicate directorilor unităților de învățământ, cadrelor didactice, părinților și elevilor. 
–  Cele mai complicate aspecte semnalate de directorii unităților de învățământ cu privire la 

gestionarea situațiilor în perioada desfășurării cursurilor în sistem online fac referire la dificultatea 
organizării programului, încadrarea în termene pentru a răspunde tuturor solicitărilor din cauza 
volumului mare al acestora, monitorizarea activității online;  
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– Pentru cadrele didactice, activitățile online au presupus o muncă susținută, oboseală, efort 
dublat pentru pregătirea lecțiilor, a materialelor, căutarea resurselor și oferirea de feedback 
elevilor; 
– Părinții au apreciat eforturile cadrelor didactice de a concepe și desfășura activitățile 

didactice în cele mai bune condiții posibile, preocuparea pentru calitatea lecțiilor și materialelor 
elaborate, sprijinul emoțional oferit preșcolarilor/elevilor, însă au fost înregistrate nemulțumiri cu 
privire la: lipsa dispozitivelor pentru toți copiii acolo unde există mai mulți frați, dificultăți în 
conectarea/utilizarea dispozitivelor, imposibilitatea oferirii de suport  în condițiile în care serviciul 
nu le permite o mai mare implicare. 
– Elevii au recunoscut eforturile depuse de cadrele didactice în pregătirea actului didactic și 

implicarea acestora în a le asigura o cât mai bună pregătire prin activitățile online. Nemulțumirile 
elevilor sunt legate de absența socializării, a problemelor tehnice cauzate de un semnal instabil care 
să asigure conexiunea la internet sau lipsa unui dispozitiv. 
– Directorii unităților de învățământ din județ au traversat un an școlar atipic (2020-2021), plin 

de provocări, însă au demonstrat că procesul de management al unei crize nu se oprește odată cu 
criza; au formulat concluzii, au învățat constant și au demonstrat că pot fi pregătiți indiferent de 
situație. 
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3. EDUCAŢIA PERMANENTĂ 
 

3.1 Date cantitative 
În anul școlar 2020-2021 activitatea educativă a fost coordonată de la nivelul Inspectoratului 

Școlar Județean de inspectorul pentru educație permanentă, consiliul consultativ al domeniului și 
metodiștii cu atribuții specifice. Fiecare unitate de învățământ a numit, prin decizie, conform 
ROFUIP, un coordonator de proiecte și programe educative. Conform proiectului de dezvoltare 
instituțională și în acord cu specificul școlii, coordonatorul de proiecte (consilierul educativ) a propus 
și implementat o strategie de dezvoltare a educației nonformale care a completat oferta 
educațională a unității de învățământ. Respectiva strategie a fost fundamentată pe următoarele 
direcții: obiective, acțiuni relevante, monitorizarea impactului. Peste 70% dintre unitățile de 
învățământ din județ au elaborat strategiile de dezvoltare și au implementat acțiuni specifice, în 
format online. 

 
3.2 Activităţile educative 

În anul şcolar 2020-2021, activitatea educativă a fost limitată ca urmare a situației 
epidemiologice (generată de criza sanitară). Programele naționale și proiectele locale au fost 
suspendate din cauza măsurilor restrictive. Calendarul de proiecte și programe al Ministerului 
Educației, CAEN, CAER și CAEJ a fost limitat la inițiative educative online cuprinse în Planul de 
activități/oferta educațională a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița Năsăud.  
1.1 Programul de educație nonformlă „Călătorie educativă în Lumea Satului”, implementat 
Ministerul Educației Naționale și Asociația Lume Bună a avut ca și grup țintă elevi cu vârsta între 14 
și 18 ani, cu preocupări artistice (desen, pictură, muzică), din liceele și colegiile de artă și 
palatele/cluburile copiilor din România- a fost implementat în unitțâți de învățămînt din județ, prin   
acivități realizate în regim online. 
1.2 Programul național de educație rutieră „ȘCOALA SIGURANȚEI TEDI”, implementat 
de Ministerul Educației și Maspex România SRL, destinat elevilor de clasa I. Proiectul s-a  derulat în 
unitățile  de învățământ, cuprinzând elevi de clasa I. Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița 
Năsăud, s-a implicat prin desfășurarea unor  activități specifice de prevenire în unitățile de 
învățământ selectate. Cele mai relevante activități desfășurate de elevi și cadrele didactice sub 
semnul siguranței sunt disponibile pe site-ul www.scoalatedi.ro. 
1.3 Programul național de voluntariat „Ora de net”, derulat de Ministerul Educației  și Organizaţia 
Salvaţi Copiii s-a adresat cadrelor didactice și elevilor din învățământul preuniversitar. Pe perioada 
suspendării cursurilor față în față, programul a oferit resurse variate, specifice activităților online. 
https://oradenet.salvaticopiii.ro/resurse/. 
Programul a fost implementat în unitățile de învățământ din județ, cuprinzând elevi din toate 
ciclurile de învățământ, iar în  parteneriat cu CCD, a fost elaborat și implementat un program de 
formare pentru cadrele didactice din județ. 
1.4 Proiectul național „SĂPTAMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE”, s-a derulat sub egida Ministerului 
Educației  și a Inspectoratului Școlar Județean. Activitățile proiectului s-au desfășurat în noiembrie 
2020 - în on-line, tema fiind ,,Este lumea noastră! Să acționăm împreună!’’ 
1.5. Proiectul educațional al Federației Internaționale a Comunităților Educative – secțiunea 
România „Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor”s-a 
desfășurat și în unități din județul nostru -https://ficeromania.wixsite.com/ficeromania/campania-
19-zile. 
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1.6. Proiectele naționale de prevenire a consumului de droguri în rândul preșcolarilor și școlarilor - 
Cum să creștem sănătoși?, ABC-ul emoțiilor, Necenzurat, Mesajul meu antidrog, Fred Goes Net 
1.7. Actvități  educative relevante în anul școlar 2020-2021 au fost: Campania ,,Știu ce aleg”,  Proiect 
Voluntariat -,,Educația ține de noi”; Academia Sanitarii pricepuți;  Colaborarea cu Fundația 
Romanian Busines Leaders; colaborarea cu  Asociația pentru Dezvoltare Durabilă- Viitor Plus; 
participarea la Programul de educație cibernetică pentru copii- Cyber4Kids; concursurile ,,Prietenii 
apelor”; ,,Educația prin joc și artă”; ,,Școala și natura”; Concursul interdisciplinar de creație, în cadrul 
proiectului : ,,Noaptea Cercetătorilor Europeni în județul Bistrița-Năsăud; colaborare cu Fundația 
,,Inocenții”- Programul :,,Alfabetizare în stare mintală” etc.  
 
3.3 Acţiuni de prevenire, campanii de informare dezvoltate în cadrul strategiilor naţionale şi 
comunitare 

 În anul școlar 2020-2021, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a contribuit la 
implementarea strategiilor naționale și județene în mai multe domenii, alături de instituții publice 
locale cu atribuții specifice: Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Năsăud, CPECA Bistrița 
Năsăud, Prefectura Județului Bistrița-Năsăud etc. În cadrul comisiilor mixte au fost stabilite acțiunile 
propuse în cadrul strategiilor județene și s-a decis, de comun acord, monitorizarea acestora. Pe 
fiecare componentă s-au elaborat rapoarte specifice de activitate.  

Activitățile planificate la nivelul unităților de învățământ au fost incluse în planurile de 
activități extrașcolare ale acestora și s-au derulat atât în cadrul programului de studiu (îndeosebi, în 
cadrul orei de consiliere și orientare), cât și în afara acestuia, în cadrul unor activități 
educative/extrașcolare, atât în format fizic cât și online în funcție de scenariu în care funcționa 
unitatea de învățământ la data programată. Activități   relevante s-au desfășurat  și în unitățile de 
învățământ în care activează consilieri școlari, cu sprijinul CJRAE. 

Inspectoratului Școlar Județean  a facilitat derularea acțiunilor din cadrul strategiilor 
comunitare  în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud De asemenea, un 
rol important în desfășurarea activităților specifice din cadrul strategiilor comunitare l-au avut 
profesorii diriginți și consilierii școlari din unitățile de învățământ din județ, care au colaborat cu 
partenerii instituționali oferindu-le sprijin pentru implementarea  cu succes a acțiunilor de 
prevenire, conștientizare și informare în rândul celor interesați;  campaniile de 
prevenire/informare s-au desfășurat atât  față în față cât și  on-line. 

 
3.4. Educația non-formală în palate și cluburi 

La nivelul județului Bistrița Năsăud au funcționat, în anul școlar 2020-2021, 4 unități de 
învățământ care furnizează servicii de educație nonformală, toate cu personalitate juridică: Palatul 
Copiilor Bistrița, Clubul Copiilor Beclean, Clubul Copiilor Năsăud și Clubul Copiilor Sângeorz-Băi. 
Fiecare instituție și-a desfășurat activitatea pe baza Regulamentului unităților care oferă activitate 
extrașcolară, anexă la OMECS nr 4624/27 iulie 2015. 
 Oferta educațională; efective cercuri 

Conform regulamentului specific invocat anterior, un club al copiilor se constituie ca entitate cu 
personalitate juridică dacă are înscriși minimum 800 de copii și îndeplinește condițiile menționate 
la art. (2) din prezentul act normativ. Spre deosebire de actele normative anterioare, regulamentul 
actual impune condiția numerică privind numărul de copii care frecventează instituția. Plecând de 
la aceste considerente, fiecare dintre cele 4 instituții a avut ca principal obiectiv încadrarea în 
normativ și asigurarea numărului minimum de elevi prevăzut de acesta. Pentru asta au derulat 
următoarele acțiuni: diversificarea ofertei educaționale prin extinderea tematicii cercurilor, 
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promovarea ofertei educaționale în rândul partenerilor educaționali, diversificarea modalităților de 
promovare a imaginii instituției în comunitate etc. 

În anul școlar 2020-2021, la nivelul celor 4 instituții au funcționat în total 32 de cercuri, 
coordonate de cadre didactice specializate: teatru, creație literară, dans modern și dans popular, 
carting, construcții electronice/machete, electronică, tenis de masă, pictură/desen, fotocineclub 
etc.  Activitatea cercurilor se desfășoară pe grupe, structurate pe 3 niveluri: începători, avansați și 
performanță. Unele cercuri și-au diversificat oferta educațională și au organizat grupe în afara 
profilului, conform regulamentului, asigurând astfel diversitatea serviciilor educaționale oferite.  

Fiecare instituție a desfășurat cel puțin o activitate constantă la nivelul școlilor din proximitate, 
pentru dezvoltarea relațiilor de parteneriat educațional: din cele 32 de cercuri, s-au organizat  grupe 
de elevi în afara instituțiilor de bază, respectiv în unități de învățământ din alte localități: Sângeorz-
Băi, Ilva-Mică, Maieru, Nușeni, Beclean.  
Resursa umană: 

În cele 4 instituţii de învăţământ, şi-au desfăşurat activitatea 33 de cadre didactice (22 profesori 
titulari şi 11 profesori suplinitori),  la care s-au adăugat cadre didactice şi  membri ai personalului 
nedidactic. S-a avut în vedere o preocupare pentru dezvoltarea resursei umane prin participarea la 
cursuri-programe de formare continuă, organizarea de workshopuri, activităţi demonstrative, 
seminarii etc a personalului încadrat la cele patru înstituții de învățămînt. 
 Baza materială: 

În anul şcolar 2020-2021,   Palatul Copiilor Bistriţa a funcționat  într-un sediu provizoriu pus la 
dispoziție de Primăria municipiului Bistrița, Clubul Copiilor Năsăud  în clădirea aparţinând Uniunii 
Comunelor Grănicereşti şi Clubul Copiilor Sângeorz Băi în clădirea aparţinând Liceului Teoretic 
„Solomon Haliță” Sîngeorz Băi.. În aceste locații s-au efectuat reparaţii, igienizări, s-au asigurat 
consumabilele pentru fiecare cerc în parte în limita fondurilor disponibile. Activităţile propriu-zise 
s-au desfăşurat în cabinete/laboratoare, săli de instruire practică sali de gimnastică,  sali festive, sau 
cabinete multifuncţionale, dar și online.  
Concursuri vs. Rezultate 

În  anul școlar 2020-2021 „concursurile şi festivalurile”, cele mai uzitate forme de evaluare 
pentru Palate și cluburi, au fost reduse semnificativ datorită restricțiilor impuse de  contextul 
epidemiologic, dar s- au  desfășurat activități cu parteneri educaţionali, în special în format online. 

 
3.5. Programul național „Școala Altfel” 

Planificarea activităților din cadrul programului național „Școala Altfel” a urmat inițail prevederile 
OMENCS nr 3191/2019 și OMENCS nr 5034/29.08.2016, dar dată  fiind situația pandemică de la 
momentul respectiv, programul  „Școala Altfel” nu s-a mai desfășurat. 
  
Activitățile educative din acest an școlar s-au desfășurat în condiții incerte determinate de 
adaptarea la scenariile din fiecare unitate de învățământ  la momentul respectiv. S-a observat un 
ușor decalaj între mediul urban și mediul rural în ceea ce privește activitățile educative desfășurate 
în mediul  online. Dar s-au observant și aspecte pozitive date de desfășurarea diferitelor activități 
educative online, activități care și-au propus  asigurarea  schimbului de bune practici între  cadre 
didactice/profesorii diriginți, cadre didactice de la Palatalul Copiilor Bistrița și Cluburile Copiilor din 
județ.  

Considerăm că, deși activitățile educative au fost prejudiciate de un context educativ 
desfășurat în condiții normale, activitatea educativă de la nivelul județului Bistrița-Năsăud   a urmărit 
și a reușit  să susțină învățarea  și să asigure  starea de bine a tuturor elevilor, precum și acordarea 
sprijinului necesar profesorilor diriginți . 
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4. MANAGEMENTUL SI DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE 
 

4.1 Managementul resurselor umane 
 
Compartimentul resurse umane al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud a avut în anul 
școlar 2020-2021 ca obiective principale următoarele: 

1. Armonizarea documentelor manageriale proiective și strategiile Ministerului Educației și 
locale la nivelul inspectoratului școlar, directorilor unităților de învățământ și al cadrelor 
didactice. 

2. Elaborarea programului de dezvoltare a resursei umane 
3. Utilizarea noilor tehnologii în gestionarea resursei umane și a activității curente. 

În anul școlar 2020-2021 au fost finanțate un număr total norme de didactice de 3579,5, după cum 
urmează: 

Finanțare Număr de 
posturi/norme 

didactice 

CL 3215,25 

CJ 292,75 

ME 71,5 

TOTAL posturi: 3579,5 

 
Raportul număr elevi/număr cadre didactice pe fiecare nivel/ciclu de învățământ/formă de 
învățământ: 
 

Nivel 
Număr 
posturi 

Număr elevi 
Raport 

 

Preșcolar 525 8065 15,36 

Primar 774,42 13885 17,92 

Gimnazial 1116,38 10999 9,85 

Profesional 152,94 2140 12,97 

Liceal 619,81 8431 13,99 

Postliceal 26,7 300 11,23 

Învățământ special 238,75 631 2,64 

TOTAL 3559 44451 12,78 
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Raportul mediu nr. elevi/nr.norme didactice este 12,48 
Se înregistrează valori mici la învățământul special datorită numărului mic de elevi în clase. 
Cadre didactice /număr de posturi, pe medii de rezistență: 
 

Mediul Total posturi 

Urban 1912,28 

Rural 1646,72 

Titulari și suplinitori: 
 

Statutul 
cadrului 
didactic 

Posturi/norme 
didactice 

2019-2020 

Total 
posturi/
norme 

didactic
e 

% Posturi/norme 
didactice 

2020-2021 

Total 
posturi/n

orme 
didactice 

% 

Titulari 3062,7 3605,23 84,96 3010,66 3579,5 84,1 

Suplinitori  542,53 15,04 568,84 15,9 

 
Se constată o scădere a numărului de cadre didactice titulare, aceasta din cauza faptului că, prin 
pensionarea personalului didactic la vârsta standard, nu mai există posibilitatea titularizării altor 

15%

22%

32%

5%

18%

1%
7%

Raportul număr elevi/număr cadre didactice pe fiecare nivel/ciclu 
de învățământ/formă de învățământ:

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Profesional

Liceal

Postliceal

Învățământ special
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cadre didactice. Totodaqtă, numărul orelor la anumite discipline este mic (biologie, 
geografie,educație tehnologică), iar pentru alte discipline lipsește personalul didactic calificat (fizică, 
chimie, matematică). 
Pentru anumite discipline/domenii, există deficit de personal calificat, cum ar fi: fizică, chimie, 
matematică, discipline cu predare în limba germană, informatică și TIC. 
Pentru disciplinele: educatoare, învățătoare, limba și literatura română, există un excedent de 
personal. 
Mobilitatea personalului didactic  
Pe parcursul anului școlar 2020-2021, s-a respectat ordinul 5991/11.11.2020 privind Metodologia 
cadru de mobilitate a cadrelor didactice. Au fost întocmite documente și emise decizii pentru: 

- Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular 
- Întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular 
- Transferul personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate 
- Pretransfer la cerere a personalului didactic titular 
- Modificarea duratei contractelor individuale de muncă a cadrelor didactice netitulare, din 

perioadă determinată în contract de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei 
- Detașări în interesul învățământului a personalului didactic titular 
- Detașări la cerere prin concurs specific a personalului didactic titular 

Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul 
preuniversitar – 21 iulie 2021 
Concursul a fost organizat în două centre: 

- Centrul 1 – Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița; 
- Centrul 2 – Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Bistrița; 

Total posturi/catedre didactice vacante/rezervate publicate pentru concurs: 977 de posturi, dintre 
care: 

- Posturi vacante: 880; 
- Posturi rezervate: 97; 

Dintre posturile vacante publicate, posturi pentru: 
- Angajare pe durată nedeterminată - 73 
- Pentru angajare pe perioadă determinată - 807 

Total candidați înscriși la concurs: 683 
Candidați prezenți: 537 
Candidați retrași: 47 
Candidați rămași în concurs: 490 
Rezultatele la Concursul Național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate din 
învățământul preuniversitar, iulie 2021 
Au fost trimise spre centrele de evaluare 490 de lucrări, o lucrare fiind neevaluată. Rezultatele 
obținute sunt cuprinse în următorul tabel: 
 

Note sub 5 Note între 5 și 6,99 Note intre 7-9,99 Note 10 

98 175 213 3 
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4.2.Dezvoltarea resursei umane  
 

Obiectivele urmărite de programele de formare pentru cadrele didactice vizează, conform 
Metodologiei formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, dezvoltarea 
unor categorii de competențe precum: competențe cheie, competențe didactice, competențe 
transversale sau/și formarea de noi competențe cerute  de schimbări recente ale pieței muncii, dar 
și competențe de utilizare a tehnologiilor digitale, de creare a conținutului didactic de tip digital, de 
predare-învățare-evaluare în mediul digital, schimbări impuse într-un ritm foarte rapid de evoluția 
pandemiei de COVID. 

Pentru dezvoltarea resursei umane la nivelul județului Bistrița-Năsăud,în anul școlar 2020-
2021, au fost identificate două mari direcții de acțiune: 

 Gradele didactice 

 Programe naționale complementare gradelor didactice 
 Examenul de DEFINITIVARE în învățământ 

În anul școlar 2020-2021, în județul Bistrița-Năsăud, au fost înscriși la examenul de 
definitivare în învățământ, 120 candidați, din care au finalizat 105, procentul de promovabilitate 
fiind de 87,5% pe județ.  Prezentăm mai jos o scurtă statistică a rezultatelor obținute. 
Din analiza rezultatelor reiese: 

 Număr candidați cu lucrări evaluate: 105 

 Număr candidați promovați (cu media generală 8 și peste 8): 84 

 Număr candidați respinși (cu media generală sub 8): 21 
Număr candidați promovați (cu media generală 8 și peste 8): 84 
 

Nr. total candidați promovați Note de 8 Note de 9 Note de 10 

84 41 42 1 

20%

36%

43%

1%

Rezultatele la Concursul Național pentru ocuparea 
posturilor/catedrelor vacante/rezervate din 

învățământul preuniversitar, iulie 2021

Note sub 5 Note între 5 și 6,99 Note intre 7-9,99 Note 10
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Număr candidați respinși (cu media generală sub 8): 25 
 

Nr. total candidați respinși Note sub 5 Note de 5 Note de 6 Note de 7 

21 4 3 6 8 

 
Procentul de promovabilitate a fost mai mare ca în anul școlar 2019-2020 

 Statistici grade didactice  

Gradul didactic 
Grad II 
2020 

Grad I 
2020 

Grad II 
2021 

Grad I 
2021 

Grad I 
2022 

Înscrieri pentru 
Inspecția curentă 2 

Număr de cadre 
înscrise 

111 108 91 113 107 196 

Promovaţi 109 108 90 113 -  

Examenele pentru obținerea gradelor didactice, au fost susținute de către candidați în centre 
universitare: la UBB Cluj-Napoca (78% dintre candidați), la U.T. Baia Mare (7% dintre candidați), la 
U. Oradea (5% dintre candidați), restul în alte 11 centre universitare. 

 

 Programe complementare gradelor didactice privind dezvoltarea resursei umane 

I. Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED 
 

În anul școlar 2020-2021 a continuat derularea programelor de formare în cadrul Proiectului 
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”. Unul dintre obiectivele mari ale 
proiectului este ,,Abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și 
gimnazial pentru o abordare metodologică centrată pe competenţe cheie, în acord cu noul 
curriculum și adaptarea activităţilor de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor 
aflaţi în risc de abandon şcolar”.  Pentru a atinge obiectivele asumate, precum și a satisface nevoia 
de formare din rândul cadrelor didactice la nivelul județului au fost organizate cursurile de formare 
fie cu formatori proprii județului, fie cu formatori ,,împrumutați” din alte județe ale regiunii Nord-
Vest, având în vedere că la anumite discipline județul nu are resursa umană necesară. 

Prgramele de formare în anul școlar 2020-2021 au fost organizate în mai multe serii și grupe. 
În anul școlar trecut au fost formați un număr total de 342 de profesori, dintre care 302 de cadre 
didactice din învățământul gimnazial și 40 de cadre didactice din învățământul primar. De la 
începutul proiectului în județul Bistrița-Năsăud au fost prinși în formare un număr de 744 de 
profesori, dintre care au finalizat cursurile de formare un număr total de 718 cadre didactice (450 
gimnazial și 268 primar).  

Distrubuția pe cicluri și discipline a cadrelor didactice care au absolvit în anul școlar trecut 
cursurile de formare continuă, este următoarea: 
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„CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” 

Disciplina / Aria 
curriculară 

Numărul de grupe 
formate 

Numărul de cadre 
didactice care au 

absolvit 

Numărul de cadre 
didactice care s-au 

retras 

Limba și literatura 
română 

3 67 1 

Limbi moderne 
(engleză, franceză) 

2 43 2 

Istorie, geografie, 
științe sociale 

3 67 0 

Matematică, fizică, 
chimie 

1 23 2 

Biologie 1 20 1 

Educație muzicală 1 18 2 

Educație fizică și sport 2 41 2 

Religie 1 20 0 

Educație tehnologică - 3 (arondați la alt 
județ) 

0 

TOTAL 14 302 10 

 
„CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” 

Numărul de grupe 
formate 

Numărul de cadre 
didactice care au 

absolvit 

Numărul de cadre 
didactice care s-au 

retras 

2 40 3 

 
Cursurile de formare din cadrul Proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru 

toți – CRED” vor continua și în anul școlar curent, oferind astfel posibilitatea cadrelor didactice să 
se formeze pe noile abordări curriculare.  

Văzând feedback-ul oferit de cursanții care au absolvit programele CRED, putem afirma că 
prin acest proiect cadrele didactice din județul Bistrița-Năsăud au avut/au șansa de a evolua 
profesional, reușind să proiecteze, să desfășoare și să evalueze demersuri didactice centrate pe 
competențe, să dețină o gamă variată de exemple de bună practică și să își analizeze impactul pe 
care îl au în învățarea elevilor astfel încât să contribuie la formarea profilului absolventului 
contemporan. 

 
II. Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele 
și concursurile naționale (CPEECN) 
 

În anul școlar 2020-2021,Ministerul Educației și Cercetării a lansat prin Centrul Național de 
Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), apelul de selecție destinat cadrelor didactice care doresc să 
facă parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN). 

CPEECN se constituie ca grup de profesori, organizați pe discipline de examen/concurs, care 
îndeplinesc criteriile stabilite la nivel național și urmează să evalueze, într-o manieră unitară și 
eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naționale (evaluarea națională 
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pentru absolvenții clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învățământ și concursul național de 
ocupare a posturilor didactice - titularizare). 

CPEECN are rolul de a funcționa ca o comunitate de învățare și de a se dezvolta ca organism 
subordonat inspectoratelor școlare județene. Resursele umane din învățământul bistrițean au 
răspuns apelului de selecție, aferent anului școlar 2020-2021. Activitatea continuă și în anul școlar 
curent. 

În județul Bistrița-Năsăud au finalizat programul de formare un număr de 214 cadre 
didactice,distribuiți pe discipline după cum urmează: 

 

Disciplina 
Numărul cadrelor didactice care 

au absolvit 

Limba și literatura română 65 

Matematică 36 

Agricultură-Horticultură 3 

Alimentație publică 1 

Arte vizuale 2 

Biologie 4 

Chimie 9 

Consiliere psihopedagogică 3 

Economic Administrativ Poștă 6 

Educație fizică și sport 4 

Fizică 6 

Informatică și Tehnologia informației și a 
comunicațiilor 

10 

Învățământ preșcolar 8 

Învățământ primar 6 

Istorie 9 

Limba engleză 12 

Limba franceză 4 

Limba germană 1 

Limba italiană 1 

Limba maghiară maternă 2 

Logică, argumentare și comunicare 3 

Mecanică 5 

Protecția mediului 2 

Psihologie 1 

Psihopedagogie specială 5 

Religie 3 

Silvicultură 2 

Turism, servicii 1 

TOTAL 214 
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Statistica categoriilor de personal care au participat la acțiuni de formare desfășurate în anul 
școlar 2020-2021: 

 
Concluzii: 

Activitățile de monitorizare a impactului participării cadrelor didactice la cursuri de formare 
continuă pe tot parcursul anului școlar 2020-2021 au fost cuprinse în graficul de inspecții școlare ale 
ISJ BN, precum și în graficul de inspecții specifice evoluției în cariera didactică, desfășurate atât în 
sistem online meeting cât și fizic în unitățile de învățământ. 
 
  

Categoria de personal 

Nr. posturi-cf. 
machetei  

transmise de 
ISJ 

Nr. personal 
existent 
în județ 

Nr. personal participant la 
acțiuni de formare 

desfășurate în anul școlar 
2020-2021 

Personal didactic: 3435,01 3497 1285 

-educatoare 519 523 247 

-învățători/institutori 784,42 776 326 

-profesori 2047,24 2114 586 

-maiștri instructori 84,35 84 6 

-personal didactic cu funcții de 
conducere, de îndrumare și de 
control 

139,5 141 119 

Personal didactic auxiliar 404,75 458 3 

Personal nedidactic 863,75 930 0 

Total 4703,51 5026 1288 
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5. ACCESUL LA EDUCAȚIE A GRUPURILOR VULNERABILE / ASIGURAREA EGALITĂȚII 
DE ȘANSE 
 

5.1. Situaţia integrării elevilor cu CES în învăţământul de masă şi a celor din Centrele Școlare de 
Educație Incluzivă 

 
 Tendinţele generale ale învăţământului special sunt orientate în funcţie de elementele de 
politică internaţională referitoare la educaţia persoanelor cu dizabilități. În acest sens se oferă o 
bază importantă pentru asigurarea egalităţii de şanse în educaţie, promovând principiul 
nediscriminării şi accesul la educaţie al tuturor copiilor. 
 În judeţul nostru învăţământul special este ierarhizat pe următoarea structură: grădiniţă, 
învăţământ primar, gimnazial, profesional și liceal. Sunt şcolarizaţi în condiţii foarte bune copiii cu 
dizabilitate mintală severă, profundă şi multiplă, promovându-se educaţia incluzivă. 
 Elevii sunt şcolarizaţi în 5 unităţi şcolare: C.Ș.E.I. Nr. 1 şi C.Ș.E.I. Nr. 2 Bistriţa, C.Ș.E.I.  
„Lacrima” Unirea (filiala Bistriţa şi Năsăud), C.Ș.E.I.Beclean, Școala Profesională Specială „Sfânta 
Maria” Bistriţa.  

Tendinţele generale înregistrate în judeţ privind calitatea învăţământului special arată o 
trecere la integrarea copiilor sub formă individuală.  

Această tendinţă se bazează pe acţiuni menite să eficientizeze procesul de învăţare şi 
dezvoltare a copilului cu dizabilităţi prin: 

 Omogenizarea grupelor/claselor în funcţie de nivelul de dezvoltare al elevilor cu diferite 
grade de dizabilități mintale. 

 Asigurarea dreptului la educaţie tuturor copiilor prin cuprinderea acestora într-o formă de 
şcolarizare, fără nici un fel de discriminare. 

 Asigurarea condiţiilor necesare debutului şcolar al copiilor în şcoala de masă cea mai 
apropiată de domiciliul acestora. 

 Creşterea rolului terapiilor specifice în acţiunea de recuperare, reabilitare şi integrare şcolară 
şi socială a copiilor cu dizabilități. 

 Expertizarea periodică a fiecărui elev în evoluţia sa şi încrederea acestora în programe 
individuale de recuperare şi integrare. 

 Dezvoltarea în unităţile de învăţământ special, a bazei didactico-materiale suport pentru 
suplinirea lipsei manualelor şcolare. 

 Aplicarea riguroasă a Planului-cadru pentru învăţământul special în vederea obţinerii unui 
curriculum favorabil copiilor cu dizabilităţi. 

 Aderarea şi implicarea în Strategia Națională de Acţiune Comunitară cu scopul dezvoltării 
comportamentelor de socializare, relaţionare şi dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor 
specifice pentru copiii cu C.E.S; 

 Realizarea unei baze de date privind copiii cu CES la nivelul judeţului. 
 
Evoluția sistemului de învătămant special în județul nostru relevă o scădere  a numărului de 

copii/elevi cu CES şcolarizaţi în centrele şcolare de educaţie incluzivă și o creștere a celor integrați 
în școlile de masă; 

În ce privește desfășurarea activității la distanță din perspectiva experienței în anul școlar 
2020-2021 amintim principalele coordonate: 

 implicarea cadrelor didactice în identificare modalităților de predare-învățare-evaluare în 
mediul online; 
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 îmbunătățirea abilităților elevilor de utilizare a platformelor de învățare; 

 creativitate în adaptarea conținuturilor și găsirea căilor de comunicare de către cadrele 
didactice; 

 realizarea unor activităţi transdisciplinare online; 

 susținerea realizării activităților didactice de către unii părinți; 

 identificarea de  forme și modalități de lucru individualizate  și particularizate pentru elevi; 

 adaptarea și originalitatea activităților online la particularitățile psiho-individuale ale elevilor; 

 adaptarea activităților online la mijloacele tehnologice de care dispun elevii și familiile acestora; 

 flexibilitatea  și disponibilitatea cadrelor didactice raportat la programul familiilor elevilor și 
accesul acestora la echipamentul tehnologic; 

 acces rapid la numeroase mijloace adiacente necesare unei bune desfășurări a lecțiilor: fond 
muzical, imagini, videoclipuri tematice, softuri interactive etc.; 

 școala online ne-a demonstrat că teoretizarea și utilizarea excesivă a conceptelor operaționale 
au pierdut teren în situații de criză; 

Din cei  597 de  elevi cu CES înscriși din unitățile școlare în care există cabinete școlare  de 
asistență psihopedagogică, 272 au fost cuprinși în procesul de consiliere psihopedagogică pe 
parcursul anului școlar 2020-2021. Elevii cu CES au avut prioritate și în cadrul terapiilor logopedice, 
dacă diagnosticul lor necesita o astfel de terapie. Astfel au fost incluși în terapia logopedică 28 de 
copii cu CES. 

Consilierea față în față și/sau la distanță a părinților/tutorilor și a cadrelor didactice cu privire 
la orientarea școlară și profesională a preșcolarilor/elevilor cu CES  s-a realizat cu 633 de beneficiari. 
Dintre programele destinate acestei categorii de elevi menționăm: ,,Abilități socio-emoționale la 
elevii cu CES” ,,Cum să învățăm”„Copiii noștri speciali”. 

La nivelul unităților de învățământ în care funcționează un cabinet școlar de asistență 
psihopedagogică, au fost identificați în anul școlar 2020-2021 un număr de 1148 de copii ai căror 
părinți sunt plecați la muncă în străinătate  sau care s-au întors în țară pe parcursul acestui an școlar. 
Profesorii consilieri școlari au acordat sprijin de specialitate unui număr de 487 de copii precum și 
familiilor lor, cu scopul adaptării și  integrării școlare.  

În comuna ZAGRA, unde funcționează cabinetul mediatorului școlar, a fost monitorizată 
frecvenţa şcolară a 156 de  elevi proveniţi din familii defavorizate, familii numeroase, copii ai căror 
părinţi sunt plecaţi în străinătate  şi a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

Repartizarea candidaților în învățământul profesional de stat pe locurile distinct alocate 
candidaților cu CES s-a realizat de către Comisia de admitere județeană B-N, în  data de 20 iulie 2021 
în ședință publică în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate 
în cererea de înscriere..au fost publicate un nr de 66 de locuri distincte alocate în unitățile cu 
învățământ LICEAL de masă, și 16 locuri distincte alocate în unitățile cu învățământ PROFESIONAL 
de masă,  din județul Bistrița-Năsăud, pentru candidații cu CES. 

5.2. Elevi cu risc de abandon 

  
În ceea ce privește riscul de abandon școlar, în unitățile școlare deservite de profesorii 

consilieri școlari   au fost identificate 288  de cazuri din care 162  au fost abordate de specialiști, 
acești elevi participând la consiliere individuală sau de grup împreună cu părinții /tutorii legali și 
cadrele didactice care predau la clasă. În vederea prevenirii absenteismului școlat/reducerii riscului 
de abandon au fost organizate workshop-uri cu cadrele didactice în care  s-au analizat cauzele la 
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nivel de unitate, respectiv măsurile concrete de limitare a fenomenului. În comuna ZAGRA, 
mediatorul școlar  a efectuat vizite la domiciliul elevilor care au înregistrat mai multe absențe. 

O categorie aparte de elevi, aflați la risc de abandon școlar și care intră  în sfera de interes a 
profesorilor consilieri școlari din CJRAE BN, sunt elevii cu probleme /tulburări de comportament. În 
anul școlar 2020-2021,  profesorii consilieri școlari din unitățile de învățământ în care își desfășoară 
activitatea  au raportat următoarea situație privind cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă 
şcolară: 1264 de elevi au fost consiliați în grup (cabinet sau clasă), 276 de elevi au fost consiliați 
individual, 263 de elevi au participat la   activități/programe de informare, prevenire și consiliere iar  
139 de părinți și 87 de cadre didactice  au fost consiliate individual  pe această problematică. 

 

5.3. Elevi instituționalizați 

 
În semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 o prioritate a activității din Cabinetele 

Școlare/Interșcolare de Asistență Psihopedagogică din județul Bistrița-Năsăud a fost asigurarea 
suportului de specialitate pentru copiii instituționalizați.  

Serviciile de consiliere și orientare școlară au fost oferite de un număr de 13 profesori 
consilieri școlari în următoarele unități de învățământ:  

- LT "HC"Beclean,  
- L.T ,,C.R.Vivu,, Teaca,  
- Șc. Gimn Ilva Mare,  
- C.N. ”George Coșbuc” Năsăud, 
-  Liceul Tehnologic Agricol Bistrița,  
- Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița,  
- Liceul de Muzică Tudor Jarda Bistrița,  
- Liceul Teoretic Sanitar Bistrița,  
- Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean,  
- C.N.,,Petru-Rares"Beclean,  
- Lic.Tehnologic ”Grigore Moisil” Bistrița,  
- Sc. Gimn. Nr.4 Bistrita,  
- Sc. Gimn. Livezile,  
- Liceul Silvic Nasaud,  
- Liceul Tehnologic Lechința.  
- Școala Gimnazială ”Grigore Herinean” Galații Bistriței,  
- Sc. Prof. Salva,  
- GPP Nr. 13, Bistrita ;  
- Grădinița ANL Năsăud.   

Au fost identificați un număr de 87 de copii aflați în plasament (în familii), din care 84 au 
fost cuprinși în activități de consiliere, aceștia beneficiind de un număr de 221 de ședințe individuale 
de consiliere. Ședințele de consiliere individuală, la care au participat elevii incluși în programele 
de consiliere, au avut ca tematică principală consilierea și orientarea vocațională. Dintre 
instrumentele de evaluare folosite, menționăm: platforma de evaluare a dezvoltării PEDb, respectiv 
platforma de consiliere în carieră - CCPonline.  Ca urmare a testării cu aceste platforme de evaluare, 
elevii au participat la ședințe de consiliere individuală în vederea cristalizării viziunii asupra carierei. 
De asemenea, în funcție de nevoile identificate, activitatea de consiliere a abordat și următoarele 
teme:  dezvoltare personală, dezvoltare cognitivă, dezvoltare socială și dezvoltare emoțională. În 
ceea ce privește rezultatele obținute de către profesorii consilieri în concordanță cu obiectivele de 
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consiliere propuse s-a raportat următoarea situație: stagnarea  (1 profesor consilier), respectiv 
ameliorarea parțială a problematicilor avute în vedere (1 profesor consilier) , respectiv realizarea 
obiectivelor de consiliere propuse în proporție de 100% (11 profesori consilieri). Pentru anul școalr 
2021-2022 se intenționeză extinderea grupului țintă și la copii din casele de tip familial. 

 

5.4. Elevi la grupe de excelență 

 
În ce privește  promovarea şi sprijinirea  dezvoltarii elevilor capabili de mare performanţă în 

domenii diverse , pentru anul școlar 2020-2021, CJExBN și-a desfășurat activitatea cu un număr de 
631 de elevi, repartizați în 31 de grupe după cum urmează: 
 
 

Nr. 
crt. 

DISCIPLINA 
NUMĂR 
GRUPE 

NUMĂR 
ORE 

NORME 
NUMĂR 

ELEVI 

1 Limba română 6 12 0.667 120 

2 Limbi moderne 7 14 0.778 120 

3 Matematică 6 12 0.667 132 

4 Fizică 2 4 0.222 44 

5 Chimie 3 7 0.389 75 

6 Biologie 2 4 0.222 60 

7 Istorie 1 2 0.111 20 

8 Debate 1 2 0.111 15 

9 Arte+Scriere creativă 2 4 0.222 30 

10 TIC 1 2 0.111 15 

  TOTAL ORE 31 63 3.500 631 

 

5.5. Programe Guvernamentale 

 
  Încurajarea participării la educație pentru copiii/elevii aparținând grupurilor cu risc ridicat (grupuri 
dezavantajate socio-economic, copii/elevi din mediul rural, populația rromă, tineri cu dizabilități) și 
stimularea participării acestora la niveluri superioare de educație, prin continuarea finanțării 
programelor de sprijin social: ”Bani de Liceu”, „Euro 200”, „Cornul si Laptele”, „Burse pentru 
învățământul profesional˝, „Asigurarea navetei elevilor”, „Rechizite școlare” , ”Masa caldă pentru 
elevi”, Transportul elevilor cu microbuze școlare, rambursarea cheltuielilor de transport pentru 
naveta elevilor pentru distanțe de până la 50 km sunt câteva elemente de politică strategică și la 
nivelul județului Bistrița-Năsăud. 
MANUALE ȘCOLARE: 

 Completare stocuri de manuale școlare pentru anul 2020 
 Achizitionate de ISJ Bistrita-Nasaud: 67468 lei; 

RECHIZITE ȘCOLARE 

 Rechizite școlare pentru elevi provenind din familii cu venituri mici (venit mediu net 
lunar/membru de familie realizat în luna iulie să fie de maxim 50% din salariul  de bază minim 
brut pe țară) pentru anul 2020; 

 108184 lei alocați; 
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 număr beneficiari -4001 elevi. 
BANI DE LICEU 

 Sprijinul financiar din sumele alocate de la bugetul de stat pentru elevii cuprinși în Programul 
național de protecție socială,, Bani de liceu”, pentru anul 2020 a fost : 

 Suma cheltuita : 1395344 lei; 
 Numărul beneficiarilor : 730 elevi 

BURSA PROFESIONALĂ 

 Elevii care frecventează învățământul profesional au beneficiat în anul 2020 de sprijinul 
financiar acordat de la bugetul de stat: 

  Suma cheltuită : 3067059 lei 
  Numarul beneficiarilor : 2164 elevi 

NAVETA ELEVI 

 Elevii care nu pot fi scolarizați în localitatea de domiciliu  au beneficiat de decontarea navetei 
în anul 2020 : 

 Suma cheltuită : 1.825.131lei 
  Numărul beneficiarilor : 2550 elevi 

TRANSPORT ȘCOLAR 

 Asigurarea transportului elevilor la care s-au desființat scolile cu PJ, și au copii în aceeași 
comună. 

 Suma cheltuită : 900374 lei 
  Numărul beneficiarilor : 4243 elevi 

PROGRAMUL EURO 200 

 De acordarea ajutorului financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare au 
beneficiat în anul 2020 un numar de 87 de elevi care au achiziționat calculatoare în valoare 
totală de 84197 lei. 

PROGRAMUL ,,CORN ȘI LAPTE” 

 Programul ,,Corn și lapte” se desfășoară în toate unitățile școlare din România. Licitația și 
plata acestor produse se organizează și finanțează de consiliul județean. În program sunt 
cuprinși preșcolarii de la grădinițele cu program normal și elevii ciclului primar și gimnazial. 
Achiziția s-a făcut pe SEAP: 
Mere distribuite: 861572 buc. 
Lapte :1427916 buc. 
Corn: 1194313 buc. 

PROGRAMUL-PILOT DE ACORDARE A UNUI SUPORT ALIMENTAR  PENTRU PREȘCOLARI ȘI ELEVI: 
Programului –pilot s-a desfășurat  la Școala Gimnazială Tiha Bârgăului și la Școala Gimnazială 

Tureac și în anul școlar următor conform OUG nr. 9/2020. 
În comuna Petru Rareș, la Școala Gimnazială ,,Ion Pop Reteganul” din Reteag, respectiv în 

comuna Dumitrița, la Școala Gimnazială Budacu de Sus cuprinse în anexa la O.U.G. 9/2020 din 4 
februarie 2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat nu se derulează 
Programul- pilot ,,Masa caldă”, întrucât în cele două unități de învățământ se derulează programul 
,,Școală după școală”. Pentru anul 2020 s-a optat pentru pachet alimentar. Achizitia serviciilor de 
catering  pentru anul 2020 a fost demarată in luna august ( in luna august au fost repartizate sumele 
pentru programul pilot); 
 - Nr. elevi beneficiari Școala Gimnazială Tiha Bârgăului și structuri - 318 elevi; 
 - Nr. elevi beneficiari Școala Gimnazială. Tureac și structuri - 430 elevi.  
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6. PROIECTE EDUCAȚIONALE 

Activitatea compartimentului Proiecte Educaționale din ISJ Bistrița-Năsăud, în anul şcolar 
2020-2021, s-a concentrat pe următoarele domenii:  
PROGRAMUL ERASMUS+  

Prin proiectele Erasmus+ derulate în județul Bistrița-Năsăud, cadrele didactice și elevii au 
derulat:  
- activităti de dezvoltare personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe 

(cunoştinţe, abilităţi, atitudini) într-un context international; 
- îmbunătăţirea procesului de predare, formare şi învăţare a profesioniştilor din domeniile 

educaţie, formare şi tineret; 
- învăţarea sau aprofundarea unor limbi străine (creşterea competenţelor lingvistice); 
- dezvoltarea capacităţii organizaţionale în contextul  cooperării europene şi internaţionale; 
- crearea de legături între educaţia formală, învăţarea nonformală şi formarea profesională; 
- urmărirea unor legături cu câmpul muncii şi antreprenoriat; 
- activități pe platforme de asistență informatică, precum eTwinning, Platforma electronică 

pentru învățarea în rândul adulților în Europa (EPALE) și Portalul european pentru tineret; 
- activităţi care facilitează cooperarea europeană (schimbul de informaţii, idei şi bune practici din 

alte sisteme educative europene); 
- noi strategii de evaluare, autoevaluare, diseminare a rezultatelor din proiecte, de exploatare a 

produselor finale obţinute la final de proiect. 
PROIECTE ERASMUS+ și ETWINNING AN ȘCOLAR 2020-2021 
În anul școlar 2020-2021, la nivelul Inspectoratului Școlar Bistrița-Năsăud, sunt în implementare 
un număr de 48 de proiecte Erasmus+: Mobilități în domeniul Educației Școlare, Mobilități în 
domeniul formării profesionale, Mobilități în domeniul formării profesionale, Parteneriate de 
cooperare în domeniul educației școlare, Parteneriate de cooperare în domeniul Formării 
profesionale (VET), Parteneriate de cooperare în domeniul Tineret. De asemenea, de derulează 
39 de Proiecte Etwinning și 24 de proiecte bilaterale.  
 
ȘCOLI ETWINNING 
În anul școlar 2020-2021, au deținut certificat de Școală Etwinning:  
Colegiul Național „Petru Rareș”, Beclean 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3. Bistrița 
Scoala Profesională „Tiberiu Morariu”, Salva 
Școala Gimnazială „Grigore Silași”, Beclean 
 
ȘCOLI ACREDITATE AN ȘCOLAR 2020-2021:  
Liceul Teoretic Solomon Haliță, Sângeorz-Băi 
Școala Profesională „Tiberiu Morariu”, Salva 
Liceul Silvic „Transilvania”, Năsăud 
 
ȘCOLI-AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN (EPAS) 
Colegiul Național „Petru Rareș”, Beclean 
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Toate proiectele Erasmus+ au fost monitorizate şi s-a acordat o atenţie sporită mobilităților 

virtuale. Aspectele vizate în cursul monitorizării proiectelor în acest an şcolar au fost:  
a) comunicarea în interiorul și exteriorul echipei și a parteneriatului; 
b) stadiul realizării activităţilor pentru care au primit finanţare;  
c) implicarea directorului şi a comunităţii locale;  
d) realizarea mobilităţilor virtuale prevăzute în calendar;  
e) valorizarea rezultatelor obţinute;  
f) diseminarea și multiplicarea rezultatelor proiectelor; 
f) dificultăţi întâmpinate în implementare. 
Impactul proiectelor Erasmus+ 
Asupra elevilor: Proiectele derulate în școli au condus la dezvoltarea gândirii critice și a creativității, 
competenţe interpersonale şi interculturale în rândul elevilor. Elevii au demonstrat interes crescut 
asupra activităților non-formale, a atelierelor de lucru, activităţi în care pot aplica competenţele 
digitale şi lingvistice. Au dobândit competenţe antreprenoriale, abilităţi de muncă în echipă și și-au 
desăvârșit abilitățile de comunicare virtuală,. Au conştientizat importanţa şi utilitatea dezvoltării 
competenţelor cheie, dezvoltarea competențelor de comunicare interpersonală, dezvoltarea 
competențelor de leadership. Și-au dezvoltat empatia în comunicarea mediată de platformele 
online, mai ales că mobilitățile s-au desfășurat prin intermediul formelor de comunicare virtuală. De 
asemenea, integrarea socio-profesională a fost luată ca un prim element în conturarea viitorului. S-
a simțit o disponibilitate mare din partea elevilor pentru a participa la activitățile online, mai ales că 
ei sunt familiarizați cu formele de comunicare virtuală. Un alt impact asupra elevilor este percepția 
acestora în ceea ce privește rolul Uniunii Europene, încrederea în instituțiile de la nivel european în 
oferirea de șanse egale tuturor tinerilor și în suportul pe care acest organism îl oferă cetățenilor. 
 Asupra cadrelor didactice: În rândul cadrelor didactice s-au înregistrat competenţe îmbunătăţite 
de de predare personalizată, centrate pe nevoile reale ale elevilor. Profesorii și-au dezvoltat 
competențe de comunicare în limba engleză sau în  limbile aparținătoare țărilor partenere. S-au 
observat  abilităţi de muncă în echipă. Cadrele didactice au dobândit cunoştinţe despre sistemele 
de învăţământ din alte ţări europene prin schimb de idei sau compararea curriculum-urilor. 
Proiectele au produs schimbul intercultural, prin care se vor contura noi pattern-uri culturale. 
Participarea în cadrul proiectelor a condus la planificarea în comun a unor activităţi derulate pe 
platformele online. A existat o disponibilitate mare a cadrelor didactice de a participa la la 
workshopuri online, schimbului de bune practici, dezvoltarea unor abilități necesare 
managementului schimbării, managementului de proiect, managementului timpului, de regândire 
a strategiilor de lucru. Profesorii implicați în proiecte s-au dezvoltat învățând, practicând și 
implementând metodologii active, cum ar fi învățarea prin cooperare, gamificarea sau metodele de 
rezolvare a problemelor. În plus, și-au însușit sau și-au îmbunătățit abilitățile în domeniul TIC și au 
avut ocazia să-și etaleze noile competențe în cadrul întâlnirilor online. Astfel, profesorii implicați în 
proiecte vor fi capabili să elaboreze și să implementeze noi proiecte. 
 Asupra instituţiei: La nivel instituțional, proiectele au contribuit atât la îmbunătățirea strategiilor 
manageriale, cât și a relației cu partenerii școlari, au condus la recunoașterea calității formării 
profesionale de specialiate prin acțiunile de diseminare gândite și prin integrarea materialelor din 
timpul stagiului și a produselor finale, în beneficiul colegilor. S-a simțit o atmosferă de apreciere 
reciprocă în rândul școlilor partenere, o reflectare a propriilor valori la nivel interinstituțional. A 
crescut vizibilitatea în plan intern și internațional, prin activitatile de diseminare. Proiectele au 
contribuit decisiv în realizarea planurilor de școlarizare prin cresterea atractivității ofertei 
educaționale. Școala şi-a revizuit percepţia asupra conceptului de internaţionalizare, apartenenţă la 
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spaţiul european, este mai interesată de creşterea dimensiunii europene a educaţiei. Se 
promovează cooperarea transnaţională, se dezvoltă spiritul european, prin studierea culturii, 
geografiei, istoriei, stilului de viaţă a ţărilor partenere. Evoluția culturală a dus la valorizare 
reciprocă. S-a observat o deschidere spre inserția strategiilor de educație non-formală în sistemul 
de educație formală și flexibilizarea actului didactic, deschidere spre promovarea voluntariatului 
activ. Astfel, s-a internaționalizat strategia de dezvoltare institutională, prin consolidarea 
componentei de dezvoltare europeană cu obiective clare și ținte concrete.  
Asupra comunității: Comunitatea locală conştientizează importanţa colaborării internaţionale, 
dezvoltarea spiritului de apartenență la un grup extins, cu norme, valori și principii comune. 
Comunitatea și autoritățile locale au înteles utilitatea cunoştinţelor pe care le facilitează participarea 
în cadrul proiectelor educaționale şi modul de a le transmite, propunând realizarea unor activităţi 
non-formale ca formă de comunicare, dar şi de socializare. Membrii comunității au stimă de sine, 
sunt mai apreciați, se mândresc cu școala lor, autoritatea locală este mai implicată în problemele 
școlii. Părinţii elevilor implicaţi în proiect au devenit conştienţi de aptitudinile dobândite propriii 
copii. Părinții sunt mai implicați în viața școlii, organizează și participă la diverse activități, își 
stimulează elevii în participarea la activități extrașcolare. Şcoala este mai vizibilă la nivelul 
comunităţii şcolare locale. Prin intermediul proiectelor, s-a ajuns la asigurarea unui feed-back de 
calitate a părinților pentru profesorii implicați în proiect. Părinții au conștientizat în mai mare 
măsură rolul școlii ca instituție fundamentală în dezvoltarea copiilor. Pe de altă parte, proiectele 
constituie o șansă de a schimba mentalitatea unor părinți care trăiesc în mediul rural și care au avut 
rezerve în a permite copiilor să participe la activitățile propuse de coordonatorii de proiecte 
educaționale.  
Schimbul de bune practici, creșterea gradului de toleranță față de diversitate, receptivitatea 
comunității la problemele contemporane ale unei lumi aflată în plin proces de globalizare, creșterea 
interesului comunității pentru implicarea activă în rezolvarea unor probleme existențiale care pot 
afecta pe termen lung echilibrul emoțional. La nivelul altor membrii ai comunităţii locale, s-a 
evidenţiat o deschidere pentru activităţile şcolii.  
 
Proiecte POCU  
 
Alege școala pentru un viitor mai bun  cod SMIS 108133  
Axa prioritară 6, Educație și competențe 
Obiectiv: Diversificarea măsurilor de prevenire/intervenție împotriva părăsirii timpurii a școlii 
adresate copiilor/elevilor cu risc educațional crescut și cadrelor didactice din trei unități școlare din 
mediul rural al județului Bistrița-Năsăud. 
Grup țintă: 349 copii preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial, 65 de cadre didactice și  
personal de sprijin și 349 părinți ai copiilor din grupul țintă;  
Partener: Asociația Inceptus România 
Parteneri asociați: Școala Gimnazială Budești, Școala Gimnazială „Petru Rareș”, Ciceu-Mihăiești 
Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganu”, Reteag 
 
Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene cod SMIS 106557 
Axa prioritară 6, Educație și competențe; competența 1 „Școală pentru toți” 
ISJ BN – beneficiar;  
Obiectivul general al proiectului: creșterea calității serviciilor educaționale în școlile bistrițene  
prin îmbunătățirea competențelor cheie ale actorilor implicați în activități educaționale și prin  
valorificarea valențelor formative ale procesului de mentorat asupra trinomului educațional în  

mailto:isjbn@isjbn.ro
https://www.isjbn.ro/ro/proiecte/proiecte-pocu/proiect-pocu-cod-smis-108133
https://www.isjbn.ro/ro/proiecte/proiecte-pocu/proiect-pocu-cod-smis-108133


 
 
 

  

Str. 1 Decembrie, Nr.5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420080 
Tel: +4 0263 213 529, Fax: +4 0263 216 654, E-mail: isjbn@isjbn.ro                                                                                                                       
www.isjbn.ro                                                                                                                                                                                            pg. 49 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  

JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

vederea reducerii abandonului școlar timpuriu.  
Grup țintă: 200 preșcolari, 480 de elevi, 255 de părinți,  
Centrul Școlar de Educație Incluzivă  nr. 1, Bistrița, Centrul Școlar de Educație Incluzivă  nr. 2,  
Bistrița,Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Beclean, Centrul Școlar de Educație Incluzivă   
„Lacrima”, Unirea,  Școala Gimnazială Nimigea de Jos, Școala Gimnazială „Artemiu Publiu  
Alexi”, Sângeorz-Băi, Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș. 
 
Programului național de activități remediale pentru elevi cod SMIS 151628  
Axa prioritară 6, Educație și competențe 
Obiectiv: reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 
nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie 
a şcolii. 
Grup țintă: 2551 de elevi și 262 cadre didactice din 41 de unități de învățământ din județul Bistrița-
Năsăud, dintre care 34 din mediul rural și 7 din mediul urban.  
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7. COLABORAREA CU COMUNITATEA ȘI MASSMEDIA  

7.1 Comunicare și transparență instituțională 

 
 Principalele obiective urmărite în anul școlar 2020-2021 au fost promovarea imaginii 
instituției în comunitate prin diseminarea acțiunilor, a proiectelor derulate și a serviciilor 
educaționale oferite de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și partenerii săi, precum și 
informarea publicului țintă cu privire la desfășurarea unor evenimente specifice, la calendarele, 
examenele, metodologiile și legislația care stau la baza activității instituției. 
Componenta cantitativă și organizatoriică 

Dinamica solicitării de informații în baza Legii 544/2001 este relativ constantă pe durata 
anului școlar. Cele mai multe solicitări provin de la publicațiile online locale care au un caracter 
cotidian, dar și de la posturi de radio/televiziune locale și naționale. În perioada stării de urgență și 
de alertă, s-a observat o creștere a numărului de solicitări, cu accent pe furnizarea datelor care au 
vizat învățarea on-line, accesul la educație pentru elevii proveniți din grupuri dezavantajate, 
suportul psihologic acordat elevilor și părinților în perioada de pandemie, rata de vaccinare în rândul 
populației școlare. De asemenea, pe tot parcursul anului școlar, s-a observat un interes crescut al 
instituției Avocatul Poporului referitor la diferite aspecte din activitatea ISJ BN și a unităților de 
învățământ din subordine. 

Ca modalitate de adresare, cele mai multe sunt solicitări telefonice, urmate de cele în format 
electronic.  

În timpul examenelor și concursurilor naționale – Evaluare Națională, Bacalaureat, 
Definitivat, Titularizare – se redactează comunicate de presă, care oferă informații cantitative și 
calitative despre organizarea și derularea acestora. Datele oferite se bazează pe rapoartele 
transmise de școli, bazele de date interne, rapoartele întocmite de Inspectoratul Școlar pentru 
Ministerul Educației, alte documente oficiale. În mare parte, formatul respectă procedura de 
comunicare recomandată de Biroul de presă al Ministerului Educației.  

Instrumentele de comunicare instituțională sunt: site-ul www.isjbn.ro, pagina oficială de 
Facebook, alte grupuri de comunicare ale inspectorilor școlari. În perioada stării de urgență/alertă 
a fost instituit, pe bază de permanență, TEL VERDE, având numărul afișat pe site-ul ISJ BN. De 
asemenea, acest număr de telefon a fost disponibil și în timpul examenelor naționale. 

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean este stabilit un program de audiențe, după cum 
urmează: 

 Inspector școlar general: luni, între orele 12.00 – 16.00; 

 Inspector școlar general adjunct: marți, între orele 12.00 – 16.00. 
Înscrierea în audiență se poate face direct la secretariatul instituției sau telefonic, la numărul 
0263/213529, prin solicitare scrisă transmisă la numărul de fax: 0263/216654 sau prin e-mail la 
adresa: isjbn@isjbn.ro. 
Pentru armonizare și o abordare unitară a comunicării la nivel județean, Instituția Prefectului 
Bistrița-Năsăud organizează periodic întâlniri cu reprezentanții instituților deconcentrate, printre 
care și Inspectoratul Școlar. 
Componenta calitativă 

mailto:isjbn@isjbn.ro
http://www.isjbn.ro/
mailto:isjbn@isjbn.ro


 
 
 

  

Str. 1 Decembrie, Nr.5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420080 
Tel: +4 0263 213 529, Fax: +4 0263 216 654, E-mail: isjbn@isjbn.ro                                                                                                                       
www.isjbn.ro                                                                                                                                                                                            pg. 51 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  

JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

În anul școlar 2020-2021, cele mai multe solicitări din partea presei și/sau a persoanelor 
fizice au vizat componenta statistică a activității din educație: rețeaua școlară, accesul elevilor la 
învățarea on-line, numărul elevilor înscriși în învățământul preuniversitar, accesul școlilor la utilități, 
numărul elevilor care studiază anumite cursuri opționale, accesul la educație în timpul pandemiei, 
măsurile de protecție, elevii în risc de abandon. 

Indicatori Răspuns Observații 

Existența unui birou/persoane cu 
atribuții de furnizare a 
informațiilor de interes public în 
baza Legii 544/2001 

DA NU  

x 
 

 Decizia 2043/27.09.2021 

Publicarea din oficiu a listelor 
/informațiilor de interes public 

X 
https://www.isjbn.ro/ro
/informatii-de-interes-
public/solicitare-
informatii-legislatie 
 

 http://www.isjbn.ro/index.php
?id=306 

Actualizarea permanentă a site-
ului instituției cu informații de 
interes general 

x 
 

 www.isjbn.ro 
Inspectoratul Școlar Județean 
Bistrița-Năsăud 

Actualizarea paginii de Facebook a 
instituției 

x 
 

 Inspectoratul Școlar Județean 
Bistrița-Năsăud 

Număr de informații oferite la cerere (telefonic, electronic și letric) 121 

Număr  de comunicate de presă 17 

 
În concluzie, în urma analizei indicatorilor și a mesajelor apărute în media de toate tipurile, 

se poate afirma că reflectarea imaginii Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud în presă este, 
în general, corectă și principială. Considerăm că o comunicare reală și eficientă va ajuta la educarea 
publicului și va contribui la formarea unei imagini corecte a sistemului de educație din România. 

 

7.2 Parteneriatele încheiate la nivelul Inspectoratului Scolar Județean şi în unităţile şcolare din 
judeţul Bistriţa-Năsăud  

 
Analiza descriptivă 

Parteneriatele instituţionale reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale Planului 
Managerial al Educaţiei Permanente si al Planului Operațional, care se regăseşte şi în Planul de 
Dezvoltare Instituţională al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud. Dezvoltarea relaţiilor 
inter şi intrainstituţionale reprezintă un deziderat al domeniului educaţiei permanente, materializat 
în acţiuni/activităţi educative, în campanii informative, de conştientizare şi prevenire în mediul 
şcolar, dar şi în oportunităţi de dezvoltare a educaţiei nonformale prin accesarea finanţărilor externe 
(nerambursabile). Resursele materiale limitate facilitează prea puțin derularea unor activităţi 
extraşcolare atractive pentru elevi, motiv pentru care şcolile sunt încurajate să iniţieze şi să susţină 
acorduri de parteneriat cu instituţii publice/asociaţii/ONG-uri, dar şi să acceseze oportunităţile 
oferite de acestea.  

În contexul crizei sanitare și a restricțiilor impuse prin Ordinul comun al Ministerului 
Sănătății/Ministerul Educației nr 3805/17.05.2021. În anul şcolar 2020-2021, Inspectoratul Şcolar 
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Judeţean Bistriţa Năsăud a încheiat 29 de acorduri de parteneriat cu instituţii publice, asociaţii/ONG-
uri, având ca obiect implementarea unor activităţi şi proiecte educative specifice (17 încheiate cu 
instituții publice locale, iar 12 cu asociații/fundații ce au drept obiect de activitate educația formală 
sau nonformală). Parteneriatele cu instituțiile publice locale au avut drept obiect principal de 
activitate implementarea activităților prevăzutre de planurile comune de acțiune sau a strategiilor 
județene, în domenii precum: asigurarea condiţiilor de securitate şi siguranţă a elevilor, prevenirea 
fenomenului violenţei în mediul şcolar, prevenirea consumului de droguri, tutun, alcool în rândul 
elevilor, campanii de prevenire, informare şi combatere a absenteismului/abandonului şcolar etc.  

Prin acordurile încheiate,  Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud a inițiat o serie de 
parteneriate menite să asigure creșterea calității serviciilor educaționale oferite de unitățile de 
învățământ preuniversitar din județ. Obiectul acestor acorduri l-a reprezentat fie implementarea 
unor proiecte comunitare în domeniul educației complementare, fie organizarea unor evenimente 
publice de valorificare a rezultatelor învățării în mediul formal și nonformal. Activitățile comune 
propuse în cadrul acestor colaborări interinstituționale și asociative s-au derulat online și parțial față 
în față, ținând cont de scenariile de funcționare a unităților de învățământ în contextul generat de 
criza sanitară. 

Parteneriatelor din domeniul educației non-formale încheiate la nivelul inspectoratului școlar, li 
se adaugă acordurile de parteneriat încheiate cu agenții economici (în domeniul învățământului 
profesional și tehnic) sau instituții/asociații furnizoare de formare profesională pentru asigurarea 
formării continue a cadrelor didactice.  

Obiectivele acordurilor de parteneriat au vizat următoarele acțiuni/activități/aspecte: 
 Implementarea programului educațional de voluntariat la CETIN; desfășurarea programelor 

și activităților de limba și cultura chineză prin Institutul Confucius. 
 Organizarea activităților specifice de cunoaștere a domeniului apărării, demonstrații, ”Ziua 

Porților Deschise”, ceremonii militare etc.; implementarea proiectului ”Ziua Armatei 
Române 

 Implementarea campaniei naționale de prevenire a traficului de persoane în scopul 
exploatării prin cerșetorie  ”Dă-i libertate! Nu-i plăti exploatarea”! 

 Implementarea programelor naționale de prevenire în școli: ”Pot Altfel!, Necenzurat, 
Mesajul meu antodrog, ABC-ul emoțiilor, cum să creștem sănătos” 

  Implementarea Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță 
a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile 

 Definirea Programului cadru de prevenire a delincvenței juvenile și victimizării minorilor 
 Implementarea proiectului  ”Ora de bussines” - cursuri de antreprenoriat pentru elevii din 

liceele municipiului Bistrița 
 Implementarea campaniei antidrog TINERI pentru TINERI 
 Implementarea activităților de informare/prezentări tematice în cadrul proiectului 

”Alfabetizare în sănătate mintală” în 2 unități de învățământ liceal din județ. 
 Organizarea Conferinței Internaționale Educație, religie și familie în societatea 

contemporană - ediția a III a 
 Realizarea unui studiu de intervenție educațională ce vizează dezvoltarea abilităților de 

comunicare a copiilor de etnie romă și neromă 
 Derularea activităților specifice din cadrul proiectului ”Noaptea Cercetătorilor Europeni” 
 Implementarea proiectului ”Educația ține de noi” - proiect de voluntariat și service learning, 

destinat elevilor din școlile năsăudene 
 Derularea campaniilor informative de la nivel național, la structurile organizatorice ale 

părinților din județul BN 
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 Campanii de informare și conștientizare, evenimente de punere în valoare a patromoniului 
local, cu participarea activă a elevilor și cadrelor didactice 

 Implementarea proiectului educațional CLUBUL FAMILIEI - MÂINI, INIMI ȘI MINȚI DIBACE - 
în grădinițele din județ 

 Organizarea activităților comune, campanii tematice în școli, organizarea de cursuri și 
activități de educație formală și nonformală cu profesori voluntari 

 Colaborare interinstituțională în vederea stabilirii procedurilor de evaluare și intervenție 
integrată pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale 

 Difuzarea în regim gratuit a revistei Știință și Tehnică în liceele din județ 
 Derularea concursului de referate și lucrări plastice ”Eroul din familia/localitatea mea” 
 Realizarea proiectului ”Grădinița de lilieci din Lușca” 
 Stabilirea termenilor și a condițiilor pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare 

interinstituțională, în vederea atingerii obiectivelor comune. 
 Găzduirea centrelor de informare cunoscute sub numele de Reteaua Centrelor de Informare 

Europe Direct 
 Organizarea etapei județene a concursului național ”Sanitarii Priceputi” - Academia de 

pregătire online 
 Organizarea cursurilor de prim-ajutor în rândul cadrelor didactice din județ;  
 Organizarea concursului de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor cu vârsta 

cuprinsă între 14-30 de ani ”Tineri pentru tineri” 
 Organizarea și desfășurarea activităților de comemorare și cinstire a eroilor neamului, 

personalităților și momentelor importante din istoria României 
Direcţii de acţiune pentru anul şcolar 2021-2022 

În urma centralizării și analizei activităților proiectate prin acordurile de parteneriat, la nivelul 
instituției noastre s-au stabilit următoarele priorități în domeniul relațiilor comunitare, 
interinstituționale: 
a) Eficientizarea parteneriatelor deja existente, cu centrare pe acţiuni propuse în urma analizei de 

nevoi la nivelul şcolilor. 
b) Identificarea de noi parteneri care să răspundă nevoilor identificate și realității școlare 
c) Valorificarea exemplelor de bună practică generate de acțiunile comune ale binomului 

”inspectorat școlar-partener”. 
d) Creşterea numărului de şcoli care se implică în proiecte judeţene, concursuri, activități de 

prevenire, informare etc. 
e) Creşterea numărului de unități de învățământ care inițiază/dezvoltă relații de parteneriat în 

vederea derulării unor proiecte educative realiste, stimulative pentru elevi și comunitate, prin 
accesarea de finanțări externe. 

Concluzii  
Parteneriatele instituţionale sunt din ce în ce mai prezente în viaţa şcolară şi a comunităţii, 

reprezentând un factor de progres şcolar şi social. Deşi majoritatea activităţilor de tip sunt 
percepute pozitiv de către elevi şi părinţi, se resimte nevoia unei viziuni mai unitare şi mai 
structurate, cu focalizare pe formarea de competenţe cheie. Principalele obstacole sunt: lipsa 
finanţării activităţilor, formalismul, lipsa formării continue a cadrelor didactice pentru abordarea 
activităţilor de educaţie nonformală. Considerăm că parteneriatele pot să constituie un punct de 
plecare pentru dezvoltarea instituţională, dar şi pentru îmbogățirea experienței profesionale și de 
viață a elevilor şi a cadrelor didactice. 
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8. CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ  

8.1 Inspecția școlară 

8.1.1 Date cantitative 

Activitățile didactice din din anul școlar 2020-2021 – un nou an atipic, având în vedere criza 
sanitară generată de pandemia de Covid-19 – s-au desfășurat, în funcție de situația epidemiologică 
și de hotărârile CJSU Bistrița-Năsăud, atât în scenariul 1 (verde), cât și în scenariul 2 (galben) și în 
scenariul 3 (roșu). Activitatea de inspecție școlară a fost adaptată în funcție de acest context.  

În toată perioada de desfășurare a cursurilor online, ISJ BN a monitorizat zilnic activitatea 
didactică desfășurată în toate unitățile de învățământ din județ, atât de stat, cât și particulare, 
realizând rapoarte săptămânale, care cuprind analize detaliate ale acestei activități și măsuri de 
remediere după caz. Toate tipurile de inspecții s-au realizat, în acest interval, în sistem on-line.  

Obiectivele generale propuse în toate tipurile de inspecții – de specialitate/ în domeniul de 
activitate –, în urma analizei activității din anul trecut școlar, au fost, atât pentru activitățile față-în-
față, cât și pentru cele on-line, următoarele: 

- monitorizare și consiliere în vederea asigurării/creșterii calității activităților didactice; 
- monitorizarea tuturor activităților desfășurate fizic sau on-line, prin intermediul inspectorilor 

de specialitate și conturarea unor concluzii care să conducă la ameliorare în timp real; 
- continuarea colectării datelor în urma monitorizării activităților didactice față-în față/on-line 

desfășurate în școli, de către directorii și directorii adjuncți; 
- respectarea, pe cât posibil, în condițiile pandemiei, a Graficului unic al activităților de 

îndrumare și control;  
- menținerea atenției asupra implementării programelor la gimnaziu - predare-învățare-

evaluare axate pe competențe;  
- monitorizarea situației elevilor aflați în risc de abandon școlar/situație școlară neîncheiată. 

Situația referitoare la planificarea și realizarea inspecțiilor în anul școlar 2020-2021 este redată 
în tabelul următor.  

Tipul de inspecţie şcolară Număr de 
inspecţii 

planificate 

Număr de 
inspecţii 
realizate 

Justificarea schimbărilor 
produse sau a nerealizării 

tuturor inspecţiilor 

INSPECŢIE ŞCOLARĂ GENERALĂ 
 

6 2  Intrarea școlilor în scenariul 
3 (roșu), la nivel național 

Total 6 2  

INSPECŢIE ŞCOLARĂ TEMATICĂ    

1. Inspecţia tematică  pentru consilierea, 
monitorizarea, evaluarea pe  domenii sau 
aspecte diferite, colectarea de date (unitar, 
la nivelul județului, cuprinse în Graficul unic) 

10 10   

2.  Inspecţia tematică pentru analizarea şi 
rezolvarea scrisorilor, sesizărilor şi 
reclamaţiilor 

0 51 de 
reclamații și 
18 solicitări 
(Avocatul 

Poporului/în 

S-a putut constata că, în 
contextul pandemic și al 

desfășurării activităților on-
line a fost înregistrat un 

număr mai mare de 
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baza Legii 
544) 

sesizări, petiții/reclamații. 
De asemenea, instituția 

Avocatul poporului a depus 
un număr mai mare de 

solicitări/sesizări – situație 
neobișnuită pănă acum 

3. Inspecții în domeniul de activitate 
(management)/ inspecții tematice în 
specialitate (altele decât cele la clasă, ex. 
verificare evaluare inițială, proiectare 
didactică, aplicare planuri-cadru etc.) 

198 198  

Total 
 

208 259 / + 18 
solicitări 

 

INSPECŢIE ŞCOLARĂ de SPECIALITATE:    

1. Inspecţia de specialitate curentă în 
scenariul verde 
 

247 25 Restricțiile impuse de 
scenariul roșu 

2. Inspecţia de specialitate curentă în 
scenariul roșu 

415 388 Suprapunere de sarcini 
Probleme tehnice la 
conectare on-line 

3. Inspecția de specialitate din cadrul 
inspecțiilor generale 

52 52  

4. Inspecţia curentă de specialitate realizată 
în vederea obţinerii gradelor didactice I şi 
II; 

749 450 Cadrele didactice au 
preferat susținerea 

inspecțiilor după revenirea 
la scenariul verde, cu 

prezența fizică a elevilor și 
profesorilor în sălile de 

clasă; 
Amânarea inspecțiilor pe 

perioada concediului 
pentru îngrijirea copilului 

5. Inspecţia specială pentru obţinerea 
gradelor didactice I şi II. 

156 136 

6. Inspecția specială pentru definitivat 240 228 Motive medicale 
Renunțarea la definitivat 

Amânare, din motive 
obiective, cu aprobarea CA 

al ISJ BN 

Total 1859 1279  

ALTE TIPURI DE INSPECȚIE    

1. Evaluare externă periodică 1 1  

2. Inspecție în vederea autorizării ARACIP sau 
de evaluare externă ARACIP 

2 2  

3. Inspecție în vederea acreditării ARACIP sau 
de evaluare externă ARACIP 

4 4  

4. Monitorizarea externă 1 1  

Total 8 8  
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TOTAL GENERAL 2081 1548  

 
 
Astfel, în anul școlar 2020-2021, au fost organizate: 
1. Inspecţii generale la două unități de învățământ de nivel gimnazial, situate în mediul rural – 

Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie și Școala Gimnazială Miceștii de Câmpie;  
2. Inspecţii de specialitate:  

a. inspecţia de specialitate curentă (au fost planificate 4 săptămâni de inspecție de 
specialitate, cuprinse în Graficul unic al activităților de îndrumare și control al ISJ BN, câte 
două pentru fiecare semestru), având atât obiective comune, stabilite în mod unitar la 
nivelul ISJ BN, cât și obiective specifice, în funcție de disciplină. Marea parte a inspecțiilor 
de specialitate curente s-a desfășurat on-line, după intrarea în scenariul roșu, în vederea 
monitorizării și asigurării calității lecțiilor. Situația este redată mai jos în raport, pentru 
fiecare obiect de studiu;  

b. inspecţia curentă de specialitate realizată în vederea obţinerii gradelor didactice I şi II; 
c. inspecţia şcolară specială pentru obţinerea gradelor didactice I şi II;  
d. inspecția specială pentru definitivat (detalieri la cap. Managementul resursei umane). 

3. Inspecţii tematice: au fost planificate 10 inspecții tematice (câte cinci pentru fiecare semestru), 
cu obiective unitare (cuprinse în fișele de inspecție tematică elaborate la nivelul ISJ BN), 
distribuite, de regulă, pe durata câte unei săptămâni (cf. Graficului unic). Cele 10 inspecții au 
fost efectuate, de către fiecare inspector școlar, în sectorul arondat. În funcție de obiective și 
de situația epidemiologică la momentul respectiv, aceste inspecții s-au desfășurat cu deplasarea 
fizică a inspectorilor școlari în sector sau prin colectarea de date telefonic sau prin e-mail / 
monitorizare în urma raportărilor, cu centralizare și verificări ulterioare.   

4. Pe lângă acestea, s-au mai desfășurat inspecții tematice pe domenii de activitate (management) 
sau inspecții tematice în specialitate (care au vizat diverse aspecte specifice disciplinelor, altele 
decât inspecția la clasă). Principalele obiective urmărite prin aceste inspecții au fost: proiectarea 
didactică (planificarea calendaristică și planificarea unităților de învățare), aplicarea planurilor-
cadru, aplicarea curriculum diferențiat, implementarea programelor școlare la cls. V - VIII – 
având în vedere derularea programului de formare CRED în județ,  parcurgerea ritmică a 
programei la celelalte clase, utilizarea instrumentelor TIC în lecție, monitorizarea/consilierea în 
scriere și implementare a proiectelor Erasmus+, POC, POIM, POCU – axa prioritară 4 (în special 
în vederea asigurării materialelor de protecție anti Covid-19: măști, dezinfectanți sau a 
tabletelor pentru asigurarea accesului la educație pentru elevii în situație de risc din aceste 
cauze), acordarea de consultanță pentru proiectele derulate/în implementare, consilierea 
directorilor unităților de învățământ din județ în ceea ce privește adaptarea activității 
manageriale la condițiile scenariului roșu, colectarea și diseminarea de exemple de bună 
practică, pregătirea și desfășurarea simulărilor pentru examenele naționale. În cadrul acestor 
inspecții tematice, au beneficiat de consiliere 640 de cadre didactice și directori, individual sau 
prin participarea inspectorilor școlari la activitățile specifice în disciplină/domeniu, organizate 
cu participare directă sau on-line, în sistem video-conferință. 

 În esență, inspecția tematică a avut diferite scopuri:  
 inspecţia tematică pentru consilierea, monitorizarea, evaluarea pe domenii sau aspecte diferite, 

precum:  
- Stadiul de pregătire a școlilor în vederea inceperii anului școlar 2020-2021 (cu respectarea 

condițiilor de siguranță sanitară, conform ordinului comun MEC/MS nr. 
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5487/1494/31.08.2020 – distanțare mobilier, marcaje trasee, stocuri de dezinfectanți, 
măști); 

- Demersuri realizate în unitatea de învățământ în vederea achizițiilor de materiale sanitare – 
dezinfectanți, măști etc. – necesare cf. ordinului comun  MEC/MS, nr. 5487/1494/31.08.2020 
(în baza ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 144 din 24 august 2020, privind unele măsuri pentru 
alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a 
activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu 
coronavirus SARS-CoV-2); 

- Respectarea măsurilor de protecție la nivelul întregii unități de învățământ, conform 
prevederilor ordinului comun MEC/MS, nr. 5487/1494/31.08.2020, în contextul 
epidemiologic al infecției cu virusul SARS-CoV-2; 

- Starea bazei materiale – inclusiv a mobilierului –, în vederea asigurării securității 
copiilor/elevilor/personalului din unitatea de învățământ, în baza adresei Avocatului 
Poporului, nr. 1392/D233/01.09.2020; 

- monitorizarea activităților curente: auditarea formațiunilor de studiu la început de an școlar; 
- activarea licenței la o platformă de învățare on-line (Microsoft/Google) în toate unitățile de 

învățământ din județ; 
- verificarea asigurării condiţiilor de siguranţă a elevilor în şcoală pe toată durata programului: 

a. Planul de măsuri privind siguranţa elevilor întocmit pentru fiecare unitate de învăţământ 
(plan de pază, existenţa elementului distinctiv pentru elevi, împrejmuiri, sistem de alarmă, 
pază); b. Organizarea de sesiuni de instruire a copiilor/elevilor în ceea ce privește protecția  
în spațiul școlar și modul de utilizare a bazei materiale (mobilier, săli de clasă, cabinete, 
ateliere, sală și teren de sport, biblioteci școlare, curtea școlii ș.a.), în scopul evitării 
accidentelor); c. Existenţa documentelor specifice pentru asigurarea respectării normelor de 
siguranţă şi securitate în muncă – pentru personalul școlii; 

- Modul în care se desfășoară activitățile didactice: a. Existența orarului adaptat pentru fiecare 
formațiune de studiu, în funcție de scenariul în care se desfășoară activitatea la clasă; 
Existența orarului adaptat pentru fiecare formațiune de studiu, în funcție de scenariul în care 
se desfășoară activitatea la clasă; b. Modul de monitorizare a activității didactice de către 
directorul/directorii unității de învățământ, cu exemplificare atât pentru activitatea față-în-
față, cât și pentru activitatea on-line, unde este cazul;  

- aprobarea, în CA, a regulamentului de organizare a unității de învățământ, cu respectarea 
art 188, al (1) și (2) din OMEC nr. 5447/2020 – ROFUIP; 

- verificarea acurateței datelor introduse în SIIIR la nivelul unității de învățământ (cu 
actualizare în ceea ce privește elevii care au primit tablete pentru participare la activitățile 
didactice on-line);  

- verificarea platformei G Suite a ISJ BN pentru școlile din județ; 
- analiza documentelor manageriale încărcate de către directorii unităților de învățământ din 

județ; 
- monitorizarea/verificarea aspectelor legate de încheierea situației școlare pe semestrul I; 
- completarea la zi a documentelor școlare  (cataloage, registre matricole etc); 
- sprijinirea și încurajarea dezvoltării individuale a elevilor – adaptări curriculare pentru copiii 

cu CES; monitorizarea activității de asistență la lecții a directorilor și directorilor adjuncți;  
- Monitorizarea/Verificarea aspectelor legate de încheierea situației școlare pe semestrul I – 

domeniul Curriculum, Management și domeniul Consiliere și orientare/prevenirea și 
combaterea absenteismului în mediul școlar – ordin  Nr. 5447/2020 din 31 august 2020 
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privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar; 

- Verificarea situației unităților de învățământ din județ din punct de vedere al ARACIP;  
- Monitorizarea stadiului de pregătire a unităților de învățământ din județ pentru organizarea 

și desfășurarea simulărilor pentru examenele naționale 2021; 
- Monitorizarea organizării și desfășurării simulărilor pentru examenele naționale 2021 în 

unitățile de învățământ din județ;  
- Monitorizarea modului de informare a părinților privind înscrierea în clasa pregătitoare; 
- Monitorizarea organizării și desfășurării EN II-IV-VI 2021 în unitățile de învățământ din județ;  
- Monitorizarea modului de ofertare a opționalelor pentru anul școlar 2021-2022 la nivelul 

unităților de învățământ; 
- Monitorizarea modului în care sunt organizate / se desfășoară, în unitățile de învățământ, 

activitățile vizând elevii cu dificultăți de învățare, elevii cu cerințe educaționale speciale, elevi 
cu risc ridicat de eșec / abandon școlar / situație neîncheiată; 

- Monitorizarea organizării și desfășurării EN VIII 2021 în unitățile de învățământ din județ;  
- Verificare situație echivalări de studii efectuate în străinătate; 
- Monitorizarea organizării/realizării evaluării finale a copiilor preșcolari, la toate grupele de 

vârstă, în unitățile de învățământ din județ;   
- Monitorizarea modului în care sunt organizate / se desfășoară, în unitățile de învățământ, 

activitățile specifice sfârșitului de an școlar. 
 inspecţia tematică pentru analizarea şi rezolvarea scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor;  
 inspecţii tematice pentru colectarea de date – în special în ceea ce privește asigurarea 

condițiilor de siguranță în școli, existența avizelor de funcționare (DSP, ISU), situația 
microbuzelor școlare, asigurarea combustibilului, situația clădirilor, monitorizare zilnică a 
situației infectărilor cu Covid-19 – elevi, cadre didactice, personal didactic-auxiliar și nedidactic, 
situație disponibilitate de vaccinare / situația vaccinării pesonalului angajat în unitățile de 
învățământ. 

 În urma fiecărei inspecții efectuate a fost elaborat un raport, iar constatările, analizele 
și concluziile au stat la baza proiectării următoarelor activități specifice ale ISJ BN, în scopul 
optimizării activităților specifice în unitățile de învățământ din județ și a activității de inspecție 
școlară.  

8.1.2 Date calitative 

 
Concluzii în urma inspecțiilor tematice realizate în anul școlar 2020-2021 

În funcție de obiectivele propuse prin fișa de inspecție tematică, prezentăm în continuare, 
sintetic, concluziile, constatările și recomandările, după caz.  

1. Aplicarea prevederilor ordinului comun MEC/MS, nr. 5487/1494/31.08.2020, cu 
verificarea aplicată/detaliată a tuturor măsurilor de protecție luate în unitatea de învățământ în 
contextul epidemiologic al infecției cu virusul SARS-CoV-2 

La momentul inspecției tematice (04-11.09 2020; raport nr. 6411 / 15.09.2020), la verificarea 
aplicată/detaliată a tuturor măsurilor de protecție luate în unitatea de învățământ în contextul 
epidemiologic al infecției cu virusul SARS-CoV-2, s-a constatat că, în toate unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat și particular din județ, se implementează prevederile ordinului comun 
MEC/MS, nr. 5487/1494/31.08.2020. La majoritatea unităților de învățământ, era în curs de 
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finalizare procedura prin care se stabilesc modalitățile de desfășurare a activităților didactice și 
modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția. 

Au fost identificate următoarele probleme, recurente la mai multe unități de învățământ, 
pentru care au fost găsite soluții în funcție de situația concretă, în colaborare cu autoritatea publică 
locală:  

 Organizarea pauzelor pe timp ploios; 
 Transportul elevilor; 
 Nefinalizarea lucrărilor de reabilitare până la începerea cursurilor; 
 Lipsa spațiului și a personalului nedidactic; 
 Clase numeroase și lipsa normelor pentru personalul necesar în condițiile scindării claselor; 
 Lipsa unui spațiu pentru primirea hranei și/sau pentru servirea mesei (art,34-clasele Step by 

step); 
 

2. Demersuri realizate în unitatea de învățământ în vederea achizițiilor de materiale 
sanitare – dezinfectanți, măști etc. – necesare cf. ordinului comun  MEC/MS, nr. 
5487/1494/31.08.2020 (în baza ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 144 din 24 august 2020, privind 
unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în 
condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul 
riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2) 
 La momentul inspecției tematice, în marea majoritate a unităților de învățământ, 
procedurile de achiziție erau în derulare sau existau stocuri de materiale sanitare suficiente pentru 
diferite perioade de timp.  
 O parte dintre primăriile din județ erau în proceduri avansate de achiziție de măști, astfel 
încât urma ca în școli să ajungă cantități importante de măști și substanțe dezinfectante, în scopul 
asigurării securității elevilor și cadrelor didactice în noul an școlar. 

3. Starea bazei materiale – inclusiv a mobilierului –, în vederea asigurării securității 
copiilor/elevilor/personalului din unitatea de învățământ, în baza adresei Avocatului Poporului, 
nr. 1392/D233/01.09.2020 
 Unul dintre aspectele monitorizate în cadrul inspecției tematice organizate de Inspectoratul 
Școlar Județean Bistrița-Năsăud în perioada 07-11.09.2020, în toate unitățile de învățământ din 
județ, atât în cele de stat, cât și în cele particulare, a fost starea bazei materiale, inclusiv a 
mobilierului. Directorilor unităților de învățământ li s-a solicitat, în baza Recomandării cuprinse în 
adresa Avocatului Poporului nr. 1392/D233/01.09.2020, verificarea bazei materiale – elemente de 
mobilier din sălile de clasă/grupă, biblioteci, săli de sport, cabinete, ateliere și alte spații școlare 
utilizate în procesul didactic, astfel încât acestea să asigure securitatea copiilor/elevilor/personalului 
din unitatea de învățământ pe timpul șederii la școală. 
 La momentul inspecției tematice, s-a constatat că, în toate unitățile de învățământ din județ, 
atât în cele de stat, cât și în cele particulare, era efectuată sau în curs de efectuare, verificarea bazei 
materiale – elemente de mobilier din sălile de clasă/grupă, biblioteci, săli de sport, cabinete, ateliere 
și alte spații școlare utilizate în procesul didactic, astfel încât acestea să asigure securitatea 
copiilor/elevilor/personalului din unitatea de învățământ pe timpul șederii la școală. Acolo unde a 
fost cazul, s-au realizat reparații sau înlocuiri ale mobilierului, astfel încât, la începutul anului școlar 
2020-2021, baza materială era bună sau foarte bună.  
 De asemenea, la începutul anului școlar, fiecare diriginte, învățător și educator a realizat 
instruiri ale elevilor/copiilor, în ceea ce privește protecția în spațiul școlar și modul de utilizare a 
bazei materiale (pentru săli de clasă, cabinete, ateliere, sală și teren de sport, biblioteci școlare). La 
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rândul lor, cadrele didactice, personalul didactic-auxiliar și nedidactic sunt instruite în ceea ce 
privește protecția muncii. 

4. Activarea licenței la o platformă de învățare on-line (Microsoft/Google) 
În toate unitățile de învățământ, directorii au manifestat interes și implicare pentru activarea 

unei platforme de învățare on-line. De regulă, aceste platforme sunt oferite de Google sau 
Microsoft, dar există și alte platforme digitale, precum E-twining sau Digitaliada, utilizate în unele 
unități de învățământ, care au optat atât pentru păstrarea acestora, cât și pentru activarea 
platformei Google. Majoritatea unităților de învățământ au lucrat cu Google – G Suite for Educațion.  
În cele 11 PJ grădinițe, se utilizează alte platforme educaționale și  de comunicare, potrivite vârstei 
și specificului grupelor de copii. 

5. Respectarea măsurilor de protecție la nivelul întregii unități de învățământ, conform 
prevederilor diferitelor variante ale ordinului comun MEC/MS, în contextul epidemiologic al 
infecției cu virusul SARS-CoV-2 
 La momentul inspecțiilor tematice care au vizat această problematică, s-a constatat că în 
toate unitățile de învățământ – la nivelul întregii unități –, se respectau toate măsurile de protecție 
conform ordinului comun MEC/MS în vigoare. Problemele apărute au fost remediate imediat de 
către directorii unităților de învățământ. Nu au fost identificate probleme în ceea ce privește 
asigurarea materialelor sanitare – dezinfectanți, produse de igienă. 

6. Modul în care se desfășoară activitățile didactice 
 Pe parcursul anului școlar au fost realizate periodic inspecții care au vizat modul de 
desfășurarea a activității didactice în unitățile de învățămînt din județ. Situația scenariilor de 
desfășurare a activității didactice – la nivel de unitate de învățământ și de clasă – a fost într-o 
dinamică permanentă, aceasta fiind înregistrată și raportată zilnic, prin intermediul unei machete 
on-line și transmisă la MEC.  
 În cadrul inspecțiilor realizate, s-a constatat existența orarului adaptat pentru fiecare 
formațiune de studiu, în funcție de scenariul în care se desfășoară activitatea la clasă sau în funcție 
de organizarea internă în vederea asigurării condițiilor de distanțare fizică în sala de clasă sau în 
mijloacele de transport cu care ajung copiii/elevii la școală. Astfel, activitatea didactică se desfășura 
atât față-în-față, în scenariul verde, cât și cu o parte dintre elevi la școală, iar ceilalți acasă și preluând 
în direct lecția din clasă (scenariul galben), dar și cu toți elevii acasă (scenariul roșu), cu lecția predată 
de cadrul didactic din clasă sau de acasă (unde unitatea de învățământ nu dispune de echipamente 
specifice). În toate cazurile, lecțiile se desfășoară conform orarului școlii. 
 Activitatea de monitorizare a lecțiilor este proiectată/organizată conform graficelor de 
asistență ale directorilor/directorilor adjuncți sau graficelor de interasistență în cadrul comisiilor 
pentru curriculum. Dacă majoritatea directorilor au elaborat/actualizat instrumente de 
monitorizare a activității didactice la clasă, doar o mică parte dintre ei au creat/adaptat 
instrumentele și pentru activitățile susținute on-line. De la începutul cursurilor cu elevii, până la 
momentul inspecției, monitorizarea activității cadrelor didactice s-a realizat in mod indirect, prin 
verificarea/avizarea planificărilor calendaristice pentru fiecare disciplină, verificarea frecvenței și a 
respectării orarului. De asemenea, s-a avut în vedere și activitatea on-line, prin verificarea modului 
în care este utilizată platforma de învățare achizitionată de fiecare unitate de învățământ. În ceea 
ce privește monitorizarea activităților didactice de către directori, în urma inspecției tematice, au 
fost identificate următoarele aspecte care necesită ameliorare: 
- lipsa asistențelor directe în clasă, cauzate de contextul pandemiei; 
- lipsa instrumentelor de monitorizare pentru activitatea on-line; 
- formularea unor obiective generale, insuficient adaptate procesului de monitorizare propus de 
directori. 
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 În acest sens, inspectorii școlari au făcut recomandări și au consiliat directorii, urmând ca, la 
nivelul ISJ BN, să fie elaborat un instrument de monitorizare, prin colectarea datelor în urma 
monitorizării activităților on-line, care să conțină indicatori de calitate pentru această activitate. 
În acord cu aceste recomandări, la nivelul ISJ BN a fost creat documentul Google Forms pentru 
înregistrarea asistențelor la lecții ale directorilor și directorilor adjuncți, cu marcarea obiectivelor 
propuse, a calificativelor acordate și a recomandărilor făcute.  

7. Auditarea formațiunilor de studiu – constituire, înregistrare în SIIIR, aprobare pentru 
funcționare sub/peste efectivul prevăzut de legislația în vigoare 

În toate unitățile de învățământ, formațiunile de studiu au fost corect întocmite și înregistrate 
în SIIIR.  

Formațiunile de studiu identificate funcționând sub/peste efectiv fără aprobarea CA al ISJ BN 
au fost centralizate, iar situația a fost remediată, astfel că, la nivelul județului, toate formațiunile de 
studiu sub sau peste efectiv au avut avizul ISJ BN. 

În învățământul privat, sunt comunicate la ISJ BN efectivele fiecărei unități. 
8. Aprobarea, în CA, a regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, 

cu respectarea art 188, al (1) și (2) din OMEC nr. 5447/2020 – ROFUIP 
 Regulamentele de organizare și funcționare ale tuturor unităților de învățământ inspectate 
au fost aprobate în Consiliul de administrație al unității, începând cu luna septembrie 2020; în 
documente au fost incluse prevederi legate de respectarea măsurilor de siguranță în contextul 
pandemiei și al implementării măsurilor din Planul Local Comun de Acțiune. 

9. Verificarea platformei G Suite a ISJ BN pentru unitățile de învățământ din județ 
 Pe parcursul săptămânii 16-20.11.2020, prin inspecția tematică (raport nr. 9356 / 
25.11.2020), inspectorii școlari au verificat existența/încărcarea documentelor manageriale 
solicitate de ISJ BN în clasa virtuală constituită pe platforma G Suite: 
1. PDI/PAS 
2. Planul managerial 
3. Orarul școlii 
4. ROFUI 
5. RI 
6. RAEI 
7. Planul de intervenție educațională pentru funcționarea unității de învățământ în scenariul roșu. 
 Odată cu verificarea existenței documentelor manageriale ale unităților de învățământ pe 
platforma G Suite a ISJ BN, inspectorii școlari au realizat și o analiză calitativă a acestora din punctul 
de vedere al unor repere stabilite în fișa tematică. Aspectele analizate au fost: 

a. PDI / PAS este corelat cu documentele proiective județene  
La momnetul verificării, la majoritatea unităților de învățământ, documentele strategice erau 
corelate cu cele ale ISJ BN, iar în situația în care sesizarea armonizării documentelor a fost dificilă, 
directorii au fost consiliați și acest aspect a fost remediat.  

b. PDI / PAS are ținte /obiective realiste  
În general, țintele și obiectivele propuse în PDI/PAS al școlii sunt realiste, personalizate / adaptate 
specificului unității de învățământ. există și situații în care numărul țintelor/obiectivelor propuse 
este excesiv, prin aceasta, ele devenind nerealiste. Directorii unităților de învățământ au fost 
consiliați în acest sens.  

c. Planul managerial este corelat cu PDI/PAS al școlii   
La toate unitățile de învățământ, planurile manageriale sunt armonizate cu PDI/PAS. În urma 
analizării documentelor, inspectorii școlari au făcut recomandări și observații privind unele detalii 
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referitoare la domeniul de acțiune, activitățile propuse și, în special, în ceea ce privește caracterul 
cuantificabil al indicatorilor de realizare.   
d. În planul de intervenție educațională există măsuri pentru asigurarea accesului la educație 
pentru preșcolarii/elevii care nu pot participa la activitățile on-line 
La nivelul fiecărei unități de învățământ în care există preșcolari/elevi care nu au posibilitatea 
participării la activitățile didactice on-line, au fost luate măsuri personalizate pentru ca resursele 
educaționale să ajungă la aceștia.  
e. În planul de intervenție educațională există măsuri privind prelucrarea și protecția datelor 
cu caracter personal 
În planurile de intervenție educațională elaborate în școli, sunt cuprinse măsuri privind prelucrarea 
și protecția datelor cu caracter personal (vizând respectarea principiilor prevăzute la art. 5 din 
Regulamentul (UE) 2016/679. Acolo unde aceste măsuri nu sunt cuprinse în planul de intervenție 
educațională, ele se regăsesc în declarațiile semnate de cadrele didactice și părinți. 
De asemenea, în școli, există proceduri privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.       
 O vulnerabilitate privind conținutul documentelor manageriale încărcate pe platforma ISJ 
BN o reprezintă faptul că acestea nu conțin decât parțial elemente specifice școlii on-line, ceea ce 
denotă o adaptare necorespunzătoare din punct de vedere proiectiv a procesului educațional la 
criza sanitară contemporană, cu toate că, în fapt, adaptarea s-a produs: în unitățile de învățământ 
activitatea on-line se desfășoară conform programului zilnic, iar directorii raportează săptămânal 
modul de desfășurare, monitorizare/feedback pentru aceste activități. 

10. Monitorizarea/Verificarea aspectelor legate de încheierea situației școlare pe  
semestrul I / semestrul al II-lea 
 În săptămâna 11-15.01.2021 s-a desfășurat o inspecție tematică pentru monitorizarea 
încheierii situației școlare pe semestrul I al anului școlar 2020-2021 (raport nr. 470 / 21.01.2021).
 În toate unitățile de învățământ, în funcție de situația concretă, au fost întreprinse demersuri 
pentru recuperare în cazul elevilor aflați în situație de risc.  
 În mod concret, diriginții și învățătorii au luat legătura cu elevii aflați în situație de risc și cu 
părinții acestora, în încercarea de a-i implica activ în educația copiilor, pentru clarificarea situațiilor 
existente și remedierea acestora, iar profesorilor în cauză li s-a cerut întocmirea unui program 
remedial. De asemenea, diriginții au fost anunțați să convoace consiliul clasei în vederea identificării 
unor soluții pentru recuperarea acestor elevi. De asemenea, la nivelul unităților de învățământ s-au 
diseminat informațiile referitoare la achiziționarea tabletelor, astfel încât elevii ai căror părinți au 
depus cerere – prin cele două programe existente la nivelul ISJ BN – au primit tabletă pentru a putea 
intra la orele on-line și recupera, în intervalul rămas până la finalul semestrului, o parte din materie.  
 Cadrele didactice au întocmit fișe de lucru (adaptate) și le-au transmis elevilor în intervalul 
în care aceștia nu au putut participa. În acest sens, s-au depus eforturi pentru a rezolva deficiențele 
de comunicare cu elevii, de a uniformiza modalitatea de comunicare și de a aplica metode cât mai 
practice prin care materialele didactice să fie transmise spre elevii cu dificultăți în conectarea  
on-line. 
 În unele unități de învățământ, s-a recurs la diversificarea activității on-line, propunerea de 
activitati on-line atractive, dotarea cu  dispozitive on-line și acces nelimitat la internet cu sprijinul 
autorităților locale sau al unor sponsori (biserică, organizații de părinți), sistem de evaluare 
individualizat, adaptat nivelului real al elevului.  
 O parte dintre învățători desfășoară cu elevii aflați în situație de risc activități de recuperare 
a materiei după orele de curs (o oră pe zi). Profesorul itinerant din școală desfășoară permanent 
activități de recuperare în cazul elevilor cu CES. 
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 Cu toate aceste măsuri, au existat însă situații în care elevii nu au intrat pur și simplu la 
activitățile on-line, manifestând o lipsă constantă de interes atât ei, cât și părinții lor. Unii elevi nu 
au participat la activitățile didactice on-line din convingeri religioase. De asemenea, există elevi cu 
probleme de sănătate, care, deși li s-au alocat tablete, nu au putut participa la activitățile on-line 
din motive medicale, ei fiind evaluați în primele opt săptămâni după începerea semestrului al II-lea. 
La sfârșitul semestrului al II-lea/anului școlar, situația a fost din nou monitorizată printr-o inspecție 
tematică.  
 Pentru toți acești elevi s-au avut în vedere măsuri de recuperare/remediere, cel mai adesea, 
după începerea activității didactice cu prezența fizică la școală.  

11. Completarea documentelor școlare (cataloage, registre matricole etc.) 
 În toate unitățile de învățământ din județ, atât cele de stat, cât și cele particulare, s-a 
constatat preocuparea conducerii școlii pentru asigurarea completării documentelor școlare, în 
condițiile funcționării în scenariul roșu și respectării măsurilor sanitare pentru prevenirea 
îmbolnăvirii cu virusul Covid-2. În acest sens, pentru cadrele didactice, în școli a existat o programare 
pentru acces la cataloage, la registre matricole sau alte documente școlare.  

12. Rezolvarea sesizărilor/petițiilor/reclamațiilor existente la nivelul unității de învățământ 
 În general,  unitățile de învățământ, atât cele de stat, cât și cele particulare au menținut o 
bună legătură cu părinții, mai ales în contextul delicat al desfășurării activității în scenariul roșu și 
nu au fost înregistrate sesizări sau reclamații.  
 Totuși, sunt situații în care au fost înregistrate, la nivelul unității de învățământ, 
sesizări/reclamații, încadrându-se în cele mai diverse spețe (contestare concurs pe post, 
comportamente neadecvate ale cadrelor didactice în activitatea cu elevii, memorii referitoare la 
încadrarea învățătorului/profesorului la clasă). La toate petițiile/sesizările/reclamațiile au fost 
formulate răspunsuri adresate petenților, de către unitatea de învățământ. În cazul tuturor 
rezoluțiilor/răspunsurilor formulate s-a respectat legislația specifică în vigoare. 

 O parte dintre memoriile/petițiile/sesizările/reclamațiile depuse la unitățile de învățământ 
au fost adresate/înregistrate și la Inspectoratul Școlar Județean BN sau la Ministerul Educației. 
Pentru rezolvarea acestora, s-a urmat calea legală, finalizându-se prin formularea răspunsurilor 
specifice.  

13. Monitorizarea/Verificarea aspectelor legate de încheierea situației școlare pe semestrul I 
– domeniul CURRICULUM Completarea documentelor școlare (cataloage, registre matricole etc.) 

Inspecția tematică s-a desfășurat în 13 unități de învățământ din județ, în care s-a constatat 
existența unui număr mare de absențe și a unui număr mare de elevi cu situația neîncheiată pe 
semestrul I.  

La domeniul Curriculum, au fost verificate următoarele aspecte: 
a. Monitoizarea activităților didactice on-line de către directorul școlii, în perioada scenariului 

roșu (09.11.2020 – 29.01.2021), prin verificarea și analiza rapoartelor săptămânale elaborate 
de directorul / directorul adjunct al școlii prin completarea formularului Google al ISJ BN; 

b. Existența dovezilor în școală pentru cele raportate prin maccheta ISJ BN (fișe de observare a 
lecției, print screen-uri, situația centralizată a linkurilor pe care s-a intrat pentru 
desfășurarea/monitorizarea activităților etc.); 

c. Modul în care aceste asistențe la lecții/monitorizări ale activității didactice on-line au fost 
valorificate la nivelul școlii: procese-verbale ale consiliilor profesorale/comisiei pentru 
curriculum în care au fost prezentate cadrelor didactice concluziile în urma asistențelor; 
analize specifice (de exemplu, puncte tari identificate, situații propuse spre diseminare sau 
schimb de bune practici, în scopul optimizării activității și puncte slabe / aspecte de remediat 
sau orice fel de analiză care să contribuie la optimizare și asigurarea calității lecțiilor); 
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d. Conectarea, aleatorie, pe linkurile puse la dispoziție în școli, la activități didactice/lecții în 
desfășurare la momentul inspecției, conform orarului;  

e. Modul de completare a documentelor școlare: cataloage, registre matricole. 
 Cu unele excepții, directorii unităților de învățământ inspectate au raportat monitorizarea 
zilnică, în conformitate cu orarul, a activităților didactice și raportarea săptămânală a asistențelor, 
conform machetei ISJ BN. De asemenea, toți cunoșteau situația absențelor înregistrate săptămânal 
(aspect raportat săptămânal, ca număr de absențe – medie zilnică/școală) și de situația elevilor aflați 
în risc și au făcut demersuri pentru a remedia starea de fapt.  
 Un punct slab, comun tuturor unităților de învățământ inspectate, a fost imposibilitatea 
susținerii cu dovezi a modului în care a fost valorificată activitatea de asistenșă la lecții a 
directorului/directorilor în cadrul consiliului profesoral, analize/concluzii puse la dispoziția cadrelor 
didactice în scopul optimizării activității și schimbului de bune practici sau remedierii/ reducerii 
vulnerabilităților. S-a recomandat centralizarea și analizarea constatărilor/recomandărilor în urma 
asistențelor la lecții și valorificarea acestora la ședințele consiliului profesoral / ale comisiei pentru 
curriculum, în scopul asigurării/creșterii calității activităților didactice, desfășurate atât cu prezența 
fizică a elevilor la școală, cât și on-line. De asemenea, s-a recomandat informarea cadrelor didactice 
asupra constatărilor din inspecția tematică. 

14. Monitorizarea/Verificarea aspectelor legate de încheierea situației școlare pe semestrul I 
– domeniul CONSILIERE ȘI ORIENTARE/PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABSENTEISMULUI ÎN 
MEDIUL ȘCOLAR 
 Aspecte monitorizate: 

a.  Organizarea și funcționarea Consiliului Clasei 
b. Respectarea atribuțiilor profesorului diriginte 

- planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor 
educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. 
- desfășurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională obligatorii 
- comunicarea cu părinții (față în față sau în sistem videoconferință) 

c. Monitorizarea de către conducerea unității a activităților profesorului diriginte - in acord cu 
procedurile interne 

d. Colaborarea interinstituțională  pentru identificarea mecanismelor de intervenție în cazul elevilor 
în situații de risc (autoritățile publice locale-  serviciul asistență sociala, DGASCP, birou siguranță 
școlară din cadrul IPJ BN etc.) 
CONSTATĂRI: 
- Consiliul Clasei cuprinde doar profesorii clasei respective și se constituie doar pentru validarea 

situației la învățătură și purtare a elevilor 
- Implementarea programei școlare la disciplina Consiliere și dezvoltare personală (clasele V-VIII), 

respectiv Consiliere si orientare (învățământul profesional) s-a realizat parțial,  din cauza 
dificultăților generate de învățarea on-line și din respectarea parțială a legislației în vigoare 

- Planificarea activitatății profesorilor diriginți cuprinde, de regulă, activități de suport educational 
pentru elevi și rareori pentru părinți; 

-  Activitățile complementare de educație propuse de profesorii diriginți s-au desfășurat partial, 
din cauza situației pandemice  

- La nivelul unității de învățământ există planuri de măsuri pentru elevii în situații de risc 
- Conducerea unității a inclus în procedura de monitorizare internă și activitățile din domeniul 

Consiliere și orientare 
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- De regulă, comunicarea cu părinții s-a realizat prin metode specifice atât la nivelul clasei, cât și 
al școlii, cu preponderență în perioada premergătoare încheierii situației școlare pe semestrul I 
al anului școlar 2020-2021 

- Comunicarea cu alte instituții a completat demersurile școlii pe linia prevenirii absenteismului și 
abandonului în rândul elevilor 

RECOMANDĂRI 
- Constituirea și organizarea Consiliului Clasei conform prevederilor ROFUIP și întrunirea regulată a 
acestuia  (de cel puțin 2 ori/semestru sau ori de câte ori situația o impune) 
- Întocmirea, la nivelul fiecărei clase, a bazei de date cu elevii în situații de risc sau aparținând unor 
categorii vulnerabile 
- Discuții individuale cu elevii și părinții în cadrul orelor la dispoziția părinților (conform graficului 
elaborat de profesorul diriginte și aprobat de conducerea unității de învățământ) 
- Inițierea, de către profesorul diriginte, a unor activități de suport ducațional pentru elevii aflați în 
situații de risc și solicitarea sprijinului specializat  (a unui soncilier școlar) dacă situația o impune 

15. - Monitorizarea constantă, din partea directorului, a activității profesorilor diriginți, pe 
baza unor instrumente interne, validate în consiliul profesoral/consiliul de administrație al unității 
- Includerea în planul de asistențe al directorului și a orelor de consiliere și dezvoltare 
personală/consiliere și orientare (acolo unde acestea sunt curpinse în planurile cadru) 
- Inițierea demersurilor pe linie interinstituțională pentru activarea mecanismelor comune de 
intervenție în cazul elevilor aflați în situații de risc (exemplu: informări/adrese către autoritățile 
publice locale - serviciul asistență socială,  DGASCP, politie etc). 

 Monitorizarea stadiului de pregătire a unităților de învățământ din județ pentru 

organizarea și desfășurarea simulărilor pentru examenele naționale 2021, precum și 

monitorizarea organizării și desfășurării simulărilor și a examenelor naționale  

 În toate unitățile de învățământ inspectate (toate din județ în care s-au organizat simulări 
ale examenelor naționale) au fost desfășurate acțiuni premergătoare care au vizat, după caz/tipul 
de examen simulat, asigurarea logisticii, a echipamentelor de multiplicare, a spațiilor și resurselor 
materiale (hârtie, toner). Au fost gestionate situațiile în care s-a solicitat adaptarea pentru 
susținerea examenului pentru elevii cu CES.   
 Simulările examenelor naționale s-au desfășurat în unitățile de învățământ implicate în acest 
proces fără evenimente deosebite, cu respectarea metodologiilor și precedurilor specifice.   
În învățământul special nu au fost organizate simulări ale examenelor naționale. 

 Monitorizarea modului de informare a părinților privind înscrierea în clasa pregătitoare în 
condițiile în care nu se mai face evaluare psihosomatică pentru copiii care împlinesc 6 ani 
după 1 septembrie 2021 

 La momentul inspecției tematice, în toate unitățile de învățământ din județ care au nivel 
primar, respectiv ofertă educațională pentru clasă pregătitoare, înscrierile copiilor în clasa 
pregătitoare erau în curs de desfășurare. Părinții au fost informați privind Metodologia și Calendarul 
de înscriere. La finalul perioadei alocate inspecției tematice, erau înregistrate 1136 de cereri de 
înscriere și 299 de recomandări eliberate de către educatoare. 

 Monitorizarea modului de ofertare a opționalelor pentru anul școlar 2021-2022 la nivelul 
unităților de învățământ 

 La momentul inspecției tematice, în toate unitățile de învățământ din județ, Comisia pentru 
curriculum a centralizat opţionalele propuse de colectivele de cadre didactice şi a realizat oferta CDS 
a şcolii. A fost respectat art 12, al. 2 din Ordinul ME nr. 3.238 din 5 februarie 2021 – Metodologia 
CDȘ – și s-au ofertat cel puţin n + 1 (unde n = numărul maxim de ore alocate în planul-cadru pentru 
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opţionale la o clasă) propuneri de opţionale pentru fiecare clasă. Opționalele propuse pentru anul 
școlar 2021-2022 au fost alese de către elevi/părinţi/reprezentanţi legali. În acest sens, inspectorii 
școlari au verificat completarea fișelor pentru exprimarea opţiunilor, asumate prin semnătura 
elevilor și părinților, după caz.  
 Consiliile de administraţie ale școlilor au aprobat lista finală a opţionalelor care vor fi 
organizate în unitatea de învăţământ în anul şcolar următor.  
 De asemenea, în vederea respectării art. 16, al. 3 din Ordinul ME nr. 3.238 din 5 februarie 
2021 – Metodologia CDȘ, inspectorii școlari au verificat transmiterea la ISJ BN, de către conducerea 
şcolii, a listei de opţionale aprobate, pe clase/formaţiuni de studiu, pentru anul şcolar următor, iar 
în situația în care aceasta nu a fost transmisă, a fost preluată de inspectorii de sector.   
 Prezentarea publică a ofertei de CDS la nivelul școlii s-a realizat în diferite moduri, printre 
care: discuții în cadrul ședințelor cu părinții, transmiterea acesteia către părinți prin canalele de 
comunicare utilizate în mod curent (WApp, e-mail, grupuri de facebook), realizarea unui pliant cu 
oferta educațională a școlii, postare pe pagina web sau pe pagina de facebook a unității de 
învățământ.  

 Modul în care sunt organizate / se desfășoară, în unitățile de învățământ, activitățile 
vizând elevii cu dificultăți de învățare, elevii cu cerințe educaționale speciale, elevi cu risc 
ridicat de eșec / abandon școlar / situație neîncheiată 

 În urma inspecțiilor tematice, s-a constatat că situația elevilor cu dificultăți de învățare, cu 
CES sau aflați în alte situații de risc (abandon școlar, situație neîncheiată) a fost mereu în atenția 
directorilor unităților de învățământ. Astfel, atât în perioada celor opt săptămâni alocate pentru 
încheierea situației pe semestrul I, cât și pe parcursul semestrului al II-lea, în majoritatea școlilor, 
acolo unde a fost cazul, s-au organizat, punctual, activități pentru reducerea riscului de abandon 
școlar și îmbunătățirea frecvenței și rezultatelor elevilor cu dificultăți de învățare. În unele unități 
de învățământ au continuat activitățile de sprijin derulate prin proiecte (de tip POCU, ROSE), iar în 
altele se desfășoară activități remediale organizate de Ministerul Educației prin programul național 
pilot Școală după școală, toate menite să sprijine în învățare elevii aflați în dificultate. Prevenirea 
abandonului școlar s-a realizat și prin implicarea consilierului școlar (în școlile în care acesta există) 
sau prin activități suplimentare desfășurate în mod voluntar de o parte dintre cadrele didactice. În 
unele situații, cadrele didactice au desfășurat vizite la domiciliu pentru determinarea elevilor să 
participe la cursuri și consilierea părinților, iar în câteva situații s-a apelat, pentru sprijin, la serviciile 
de protecție a copilului (județene sau locale). În funcție de situație, unele școli au organizat un 
program special de consiliere în cabinetul consilierului școlar pentru fiecare elev cu cerințe 
educaționale speciale și au fost întocmite/actualizate planuri de intervenție personalizată. 
 Pentru preșcolarii cu dificultăți de integrare s-au diversificat activitățile de la grupă, iar 
pentru îmbunătățirea frecvenței, unde este cazul, s-au menținut relații strânse cu familia, printr-o 
comunicarea permanentă a educatoarelor cu părinții. 

 Verificarea situației echivalărilor de studii efectuate în străinătate 
 În anul școlar 2020-2021, în unitățile de învățământ din județ, s-au echivalat studiile 
efectuate în străinătate, cu respectarea prevederilor art. 125 din ROFUIP, pentru 18 elevi. Comisiile 
din unitățile de învățământ au solicitat examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare 
pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi. Ulterior, comisiile de evaluare 
constituite de ISJ BN au evaluat elevii pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate 
disciplinele/modulele din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au 
fost parcurse ori promovate.  
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 În situația elevilor pentru care au fost echivalate studiile de către ISJ BN, în toate unitățile de 
învățământ în care au fost înmatriculați acești elevi, s-a operat în cataloagele de la clasă (au fost 
trecute notele și absențele din cataloagele provizorii) și în registrele matricole.  

 Monitorizarea modului în care sunt organizate / se desfășoară, în unitățile de învățământ, 
activitățile specifice sfârșitului de an școlar 

În perioada de desfășurare a inspecției tematice, în unitățile de învățământ se derulau activități 
specifice sfârșitului de an școlar. Acestea au fost monitorizate conform indicatorilor din fișa 
elaborată la nivelul ISJ BN.  
 În cadrul inspecției tematice, s-au realizat: 

 Verificarea, prin sondaj, a cataloagelor: încheierea mediilor conform prevederilor specifice 
(existența numărului necesar de note/calificative: minimum două note/calificative; pentru 
corigenți o notă/un calificativ în plus, în ultimele două săptămâni; situația 
înregistrării/motivării absențelor).  
S-a constatat că în toate unitățile de învățământ din județ – pentru nivelurile de învățământ 
primar, gimnazial, liceal (teoretic) s-au respectat reglementările în vigoare în ceea ce privește 
încheierea mediilor și înregistrarea / contabilizarea absențelor. În cataloage se constată o 
situația mulțumitoare, cu cel puțin 2 note la o disciplină, iar în situații de corigență există o 
notă în plus. Absențele au fost motivate pe baza documentelor aduse de elevi/părinți.  
Micile disfuncționalități au fost remediate în regim de urgență, la recomandarea 
inspectorului școlar. 

 Monitorizarea modului de gestionare a finalului de an școlar: activitatea Consiliului clasei în 
ceea ce privește analiza progresului școlar și comportamentului elevilor și stabilirii 
notelor/calificativelor la purtare, conform art. 58 din ROFUIP 2020 (discutarea activității 
clasei, eventuale decizii de scăderea notei la purtare și elaborarea rapoartelor scrise), 
notificarea părinților acolo unde sunt cazuri de scăderea notei la purtare. S-a constatat că, 
în toate unitățile de învățământ, situația școlară a fost validată prin Consiliul Clasei și s-au 
respectat prevederile din ROFUIP. 

 Afișarea perioadei de desfășurare a examenelor de corigență în anul scolar 2020-2021 și 
informarea părinților (notificare în scris). Inspectorii școlari au constatat că în toate unitățile 
de învățământ în care este cazul au fost întocmite documente oficiale-anunț cu privire la 
datele și orele desfășurării examenelor de corigență, conform Adresei 3301/ 
DGIP/24.05.2021, iar procesul de informare a părinților era în curs de desfășurare sau, în 
unele situații, părinții au fost deja notificați în scris. De asemenea, s-au trimis înștiințări 
părinților pentru elevii aflați în imposibilitatea încheierii situației școlare. 

 Elevi de clasa a VIII-a aflați în situație de risc (neîncheierea situației școlare) și măsuri de 
sprijin luate în școală. În urma inspecției tematice, odată cu centralizarea datelor la nivelul 
ISJ BN, a reieșit faptul că există un număr de 41 de elevi de clasa a VIII-a aflați în risc. 

 În contextul inspecției tematice, s-a putut observa interesul manifestat în școli (diriginți, 
cadre didactice, directori) pentru reducerea fenomenului de absenteism/abandon școlar. Din acest 
motiv s-au organizat, punctual, activități pentru reducerea riscului de abandon școlar și 
îmbunătățirea frecvenței și rezultatelor acestor elevi. În unele unități de învățământ au continuat 
activitățile de sprijin derulate prin proiecte (de tip POCU, ROSE), iar în altele se desfășoară activități 
remediale organizate de Ministerul Educației prin programul național pilot Școală după școală. O 
parte dintre cadrele didactice au organizat activități suplimentare desfășurate în mod voluntar 
pentru elevii aflați în risc, în special cu cei din clasa a VIII-a, la care, din păcate, s-a constatat că cei 
mai mulți dintre acești elevi nu au participat. În unele situații, conducerea unităților de învățământ 
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a apelat la serviciile de protecție a copilului și la autoritățile locale (Primărie, Poliție) în încercarea 
de a-i determina pe elevii în cauză să revină la școală sau pe părinții acestora să intervină/să sprijine 
eforturile școlii. 

  În învățământul special, există relativ puțini elevi în risc de neîncheiere a situației școalre, 
pentru care au fost luate măsuri specifice. 

8.1.3 Măsuri concrete stabilite la nivelul ISJ BN pentru creșterea calității procesului de 
învățământ propuse pentru anul școlar 2021-2022 

În urma analizei activității din anul școlar 2020-2021, rezultă câteva direcții de 
acțiune/măsuri care vor fi incluse în documentele proiective ale  ISJ BN pentru anul școlar 2021-
2022: 

- diseminarea exemplelor de bună practică atât la clasă, cât și în activitatea managerială în 
cadrul cercurilor pedagogice pe discipline și cu directorii, organizate în semestrul al II-lea; 

- continuarea inspecțiilor de specialitate, în scopul consilierii cadrelor didactice în ceea ce 
privește asigurarea calității activității la clasă, atât față-în-față, cât și on-line;  

- monitorizarea implementării măsurilor de reducere a părăsirii timpurii a școlii la nivelul 
unităților de învățământ (analiză situație absențe și risc de neîncheiere a situației școlare / 
tipuri de școli și niveluri de învățământ; orientarea școlară și profesională în scopul reducerii 
riscului de abandon școlar); 

- susținerea derulării proiectului CRED în județ; 
- continuarea monitorizării, la nivelul ISJ BN, a activității de asistență la lecții a directorilor: 

verificarea planurilor de asistențe – obiectivele propuse să fie realiste, personalizate funcție 
de nevoile și specificul școlii și armonizate cu obiectivele propuse la nivel județean în Planul 
de îmbunătățire – și monitorizarea implementării acestora; 

- continuarea monitorizării, prin inspecția de specialitate, a implementării curriculumului la 
clasele de gimnaziu;  

- monitorizarea modului de ofertare în școli a CDȘ și CDL și evaluarea calității ofertelor de CDȘ 
/ CDL ale școlilor; 

- monitorizarea permanentă a activității din școli, în ceea ce privește copiii / elevii cu CES: 
actualizarea periodică a bazei de date cu aceștia la nivelul școlilor, numirea responsabililor 
de caz, contractele cu familia, adaptarea curriculară, elaborarea rapoartelor anuale, în scopul 
respectării prevederilor Ordinului comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale 
și Persoanelor Vârstnice Nr.1985/2016, al Ministerului Sănătății Nr.1305/2016, al 
Ministerului Educației Naționale Nr.5805/2016, privind aprobarea Metodologiei pentru 
evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de 
handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, 
precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale 
speciale);  

- susținerea, în continuare, a activității Centrului de excelență, care funcționează cu finanțare 
prin consiliile locale: activitatea de excelență influențează performanța activității din 
unitățile de învățământ din care provin elevii. 
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8.2. DISCIPLINE 

8.2.1. Învățământ preșcolar 

La nivelul  învățământului preșcolar, în anul școlar 2021-2021, și –au desfășurat activitatea    
564 educatoare, 517 în unități publice și 47 în unități private. Au fost efectuate 151  inspecții pentru 
obținerea gradelor didactice  și în cadrul inspecțiilor școlare generale. Au fost consiliate 42  
educatoare debutante.              
Obiective propuse : 
- Organizarea, coordonarea și monitorizarea activității specifice disciplinei; 
- Desfășurarea unui proces didactic de calitate, în centrul căruia este copilul; 
- Aplicarea/respectarea curriculumului preșcolar 2019; 
- Realizarea inspecțiilor -respectarea graficului; 
- Consilierea cadrelor didactice debutante; 
- Respectărea prevederilor ordinului comun MEC/MS 5487/1494/2020 privind organizarea            
activităților din unitățile de învățământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor; 
- Elaborarea/ valorificarea mijloacelor didactice în condițiile predării online; 
  Activități  desfășurate : 

 Organizarea și desfășurarea  consfătuirilor județene - precizări metodice unitare pe  
   județ , organizarea centrelor metodice; 

 Constituirea  corpului de metodiști în disciplină - selecția prin respectarea procedurii, 
formarea lor;   

 Realizarea inspecțiilor de specialitate, speciale, generale și tematice, respectarea  
    calendarului;    

 Organizarea  și desfășurarea cercurilor pedagogice; 

 Întâlniri de lucru cu directorii grădinițelor-coordonatori ai unor colective didactice mari; 

 Discuții/dezbateri cu metodiștii pe disciplină,  cu coordonatorii de centre metodice,     
   stabilirea unor direcții de acțiune prin respectarea precizărilor scrisorii metodice în  
   condiții pandemice; 

 Transmiterea informațiilor  în rețea, pe canalele online, spre toate educatoarele și  
   unitățile școlare din județ; 

 Desfășurarea activităților de formare în cadrul proiectului ETIC –Educație Timpurie 
Incluzivă  și de Calitate, prima grupă de 25 educatoare; 

Concluzii și constatări: 
-     S-au stabilit direcții de acțiune clare , comunicare  a fost eficientă; 
-     Precizările au fost  unitare la nivelul disciplinei; 
 -     În efectuarea inspecțiilor  s-a  respectat calendarul; 
-     Educatoarele debutante au confirmat interes profesional; 
-    A fost evident interesul și  implicarea   cadrelor didactice pentru calitatea predării atât față în față 
cât   și online ; 
  -   S-a obținut permanent  feedback pozitiv din partea copiilor si  a părinților ; 
- S-au elaborat mijloace didactice care au obținut acordul Consiliului Consultativ al Educatoarelor 
    privind publicarea ca RED-uri; 
  -   S-au promovat exemple de bună practică pe grupul de Facebook al educatoarelor; 
  -   25 de educatoare selectate au participat la prima serie de formare în cadrul proiectului 
   ETIC, Proiect al ME; 
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     - S-au constatat dificulțăți organizatorice în condițiile agravării situației epidemiologice; 
     - Resursele în condițiile predării online au fost uneori insuficiente; 
     - Unele cadre didactice nu dețin suficiente abilități IT; 
      -Au existat ezitări și renunțări la  susținerea inspecțiilor din partea unor colege educatoare. 
      Măsuri  ameliorative: 
           -Organizarea periodică a unor activități metodice-promovarea exemplelor de bună practică; 
           -Desfășurarea cursurilor cu educatoarele debutante; 
           -Consilierea permanentă a colegelor , in special a celor debutante și din mediul rural;    
           - Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare ;   
           - Accesarea mai multor aplicații specifice invățămantului preșcolar și a site-urilor dedicate  
             acestuia;  
           -Recomandarea  resurselor educaționale care să ofere aspecte teoretice și practice ale  
             activităților integrate(tipuri de  integrare,modele de proiectare a activității integrate, etc.). 
 

8.2.2. Învățământ primar 

Resursa umană specifică disciplinei învățământ primar: 

 Număr total cadre didactice învățământ primar -734  

 Număr cadre didactice titulare                         -  643  

 Număr cadre didactice suplinitoare -   91 

 Număr cadre  didactice  debutante/definitivat/grad II/grad I 
-debutanți: 44 
-definitivat: 122 
-gradul II: 98 
-gradul I : 470 

Inspecția școlară la nivelul disciplinei: 
          2.1. Inspecții realizate  de către inspectorul școlar: 

 - inspecții de specialitate: 68 

 - inspecții de specialitate în cadrul inspecțiilor generale: 6 

 - inspecții tematice în sector:11 

 - inspecții pentru rezolvarea unor  sesizări și reclamații: 6 

 - inspecții  tematice în specialitate: 13 
2.2. Inspecții realizate de către metodiști: 148 

Obiectivele propuse în toate tipurile de inspecții de specialitate/ în domeniul de activitate, pentru 
anul școlar 2020-2021 au fost: 

Monitorizarea modului în care sunt aplicate la clasă  programele școlare la ciclul primar; 
Utilizarea strategiilor didactice specifice recuperării/remedierii/consolidării achizițiilor din 
anul școlar 2019-2020, ca bază de lucru pentru noile achiziții. 
Utilizarea competențelor dobândite de cadrele didactice prin participarea la cursurile de 
formare profesională (CRED, Google Classroom, altele) în activitățile online. 
Respectărea prevederilor - -ordinului comun MEC/MS 5487/1494/2020 privind organizarea 
activităților din unitățile de învățământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor. 
Utilizarea instrumentelor TIC în predarea on-line în vederea realizării obiectivelor propuse și 
dezvoltării competențelor specifice disciplinelor din planul cadru pentru învățământul 
primar; 
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Consilierea cadrelor didactice debutante în realizarea documentelor școlare specifice 
portofoliului pentru definitivat (fișe de progres, elaborarea itemilor pentru evaluare, 
activități de consiliere pentru părinți). 

La nivelul învățământului primar au fost desfășurate următoarele activități: 
 Consfătuirile județene ale învățătorilor  
 Inspecții de specialitate, speciale, generale și tematice, cu încadrarea în calendarul aprobat.    
 Monitorizarea activității de învățare on-line desfășurată de  către cadrele didactice din 

învățământul primar. 
 Finalizarea formării unei grupe CRED, cu formabili cadre didactice  care predau în 

învățământul primar. 
 Curs de formare organizat de CCD- Abilitare curriculară pentru cadrele didactice care predau 

la clasa pregătitoare. 
 Evaluarea profesorilor metodiști și interviu online în vederea selecției metodiștilor pentru 

învățământul primar. 
 Curs  de formare pentru  metodiști, organizat de CCD la care inspectorul de specialitate a 

participat în calitate de formator. 
 Elaborarea a două instrumente de evaluare a activității online( utilizate în cadrul inspecției 

în specialitate). 
 Participarea la două webinarii organizate de MEC și UBB Cluj Napoca 
 Două întâlniri metodice cu profesorii metodiști. 

Concluzii și constatări: 
 În ceea ce  privește  calitatea curriculumului   perdat/aplicat la clasă  s-a constatat  că este 

cel prevăzut de  programele școlare în vigoare. În cele mai multe situații a fost adaptat și aplicat 
creativ, ținând seama de  particularitățile de vârstă și de nevoile  elevilor. Cadrele didactice din 
învățământul primar au prezentat documente  de planificare și proiectare   de calitate, respectând 
specificul predării integrate.  

Majoritatea învățătorilor au manifestat interes pentru propria dezvoltare profesională.Au  
urmat cursuri de formare  pe domenii diverse:-predare integrată, dezvoltarea competențelor  de 
utilizare a TIC, abilitare curriculară pentru predarea la clasa pregătitoare,managementul clasei de 
elevi, etc. În urma parcurgerii stagiilor de formare s-a observant  o utilizare mai frecventă a 
manualelor digitale, a resurselor  educaționale elaborate  pentru utilizarea în activitatea on-line, 
care au  sporit  calitatea și atractivitatea actului didactic.  

La nivelul colaborării învățător –profesor  a scăzut interesul pentru  desfășurarea unor 
activități metodice în parteneriat, mai ales la clasa a IV-a, în vederea integrării cu success a elevilor 
în ciclul gimnazial. În urma activităților de inspecție, a cercurilor pedagogice, a întâlnirilor cu 
metodiștii s-a constatat   că există un deficit de formare/informare a învățătorilor pe component  
instruirii diferentiate,  pe identificarea copiilor aparținând grupurilor vulnerabile și includerea 
acestora în diferite  activități și programe  care să prevină abandonul școlar. 

Cadrele didactice debutante au fost consiliate prin activități de inspecție școlară și mentorat. 
Pentru anul școlar 2021-2022 se impun următoarele măsuri ameliorative: 

 Promovarea unor activități metodice pentru diseminarea exemplelor de bună practică 

 Susținerea activităților metodice comune învățători-profesori la toate disciplinele de studiu 
în vederea integrării elevilor din ciclul primar în învățământul gimnazial. 

 Identificarea copiilor din ciclul primar  aparținând  grupurilor vulnerabile și implementarea 
unor activități/programe  de incluziune și recuperare a acestora în vederea eliminării 
abandonului școlar 
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 Participarea cadrelor didactice la  cursuri de formare pe teme/domenii corelate cu nevoile 
identificate.  

 Organizarea unor  grupuri de lucru  la nivelul învățământului primar în vederea eleborării 
de resurse educaționale deschise 

 

8.2.3.  Limba și literatura română 

Pentru disciplina Limba și literatura română, în anul școlar 2020-2021 au fost propuse prin 
Planul operațional următoarele obiective subordonate celor patru ținte ISJ B-N. 

Astfel pentru ținta nr.2: Implementarea unui curriculum orientat spre viitor, care susține 
calitatea actului didactic și egalitatea de șanse la disciplina Limba și literatura română, s-au 
propus următoarele obiective: 
O1-Desfășurarea activităților remediale/de recuperare pentru structurarea competențelor specifice 
din programele școlare parcurse în anul trecut școlar în perioada pandemiei; 
O2-Ajustarea demersului didactic în spiritul noilor programe școlare la gimnaziu (implementarea 
noilor programe la clasa a VIII-a) și în învățământul profesional și tehnic, precum și pentru 
implementarea de calitate a programelor de liceu ; 
O3- Pregătirea resursei umane pentru susținerea de activități on-line, în scopul creșterii calității 
activităților didactice ; 
O4-Asigurarea accesului tuturor elevilor la actul educational ; 
O5*: Susţinerea evoluţiei în carieră a cadrelor didactice prin participare la programe de formare și 
susținerea gradelor didactice; 
O6*:  Stabilirea unui sistem de indicatori cantitativi şi calitativi referitori la activitatea în domeniul 
Limbii și literaturii române. 
 Realizarea acestora  a fost monitorizată prin intermediul inspecțiilor de specialitate, tematice 
și al celor vizând obținerea gradelor didactice.În anul școlar 2020-2021, s-au efectuat un număr de 
2 inspecții generale, 20 de inspecții de specialitate desfășurate  de inspectorul de specialitate, 60 de 
inspecții pentru  obținerea gradelor didactice- din care 48 realizate de către profesorii metodiști, 12 
de către inspectorul de specialitate(Definitivat). 

 Pentru toate tipurile de inspecții s-au urmărit concret: elaborarea documentelor de 
proiectare curriculară valorificînd reperele metodologice MEC, formarea/dezvoltarea 
competențelor din anul trecut școlar în conformitate cu reperele metodologice ale MEC,-centrarea 
demersului didactic pe inter/transdisciplinaritate și formarea competențelor în conformitate cu 
noua programă(gimnaziu),utilizarea strategiilor didactice interactive/resurse on-line/a manualului 
digital, pregătirea elevilor pentru examenele naționale- VI, VIII, XII. 
 În urma centralizării informațiilor oferite de rapoartele  profesorilor metodiști de 
(auto)evaluare, de fișele de observare a activităților didactice și a rapoartelor de inspecție s-a 
constatat, pentru activitățile didactice asistate,  că demersurile didactice sunt proiectate și  
structurate pe competențele specifice disciplinei corelate cu cele din profilul absolventului și se 
folosesc strategii didactice interactive adaptate contextului impus de scenariul de funcționare al 
instituțiilor. 
 La nivelul disciplinei, s-au centralizat și avizat, în urma consilierii  cadrelor didactice 
propunătoare, un număr de 32 de opționale, realizate în conformitate cu noua metodologie.  

 La debutul anului școlar, în cadrul Consfătuirilor organizate la nivelul disciplinei, s-a 
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aplicat un chestionar centrat pe analiza de nevoi  a cadrelor didactice, temele identificate  fiind 
valorificate în cadrul Cercurilor pedagogice și al activităților de formare  profesională inițiate 
activități organizate de ME, CCD B-N, ISJ B-N.  
Concret, cadrele didactice au participat la: 
-Programul Cred Curriculum Relevant pentru Educație, ME, 120 ore, 30 credite (3 serii la  nivelul  
județului , aprox.60 cadre didactice); 
-Programul Google Classroom – utilizare elementară – pentru profesori de limba și literatura română 
din judet, CCD BN , 24 ore ( aprox. 50 cadre didactice); 
-Programul  de  formare  pentru  constituirea  Corpului  de  profesori  evaluatori  pentru  examenele  
și concursurile naționale (CPEECN), acreditat prin OMEC 6081/2020, furnizor CPEECN,  Centrul  
Național  de  Politici  și  Evaluare  în  Educație – 15 credite(65 cadre didactice formate la nivelul 
județului); 
-Cursul pentru formarea profesorilor metodiști, CCD BN , 24 ore. 

La nivelul disciplinei, ISJ a organizat webinariile Pastila de bune practici.Daca e joi e...Limba 
și literatura română!-o serie de 3 întâlniri  în care s-au prezentat aplicații practice/strategii 
didactice/ instrumente de evaluare specifice act.on-line/repere de construcție a unui demers on-
line/principii metodologice sincron și asincron/activități  didactice integrale asincron și sincron, 
respectiv instrumente /aplicații on-line precum- Wordwal, Mentimeter,Tabla interactivă și 
instrumente de evaluare-Quizz, Kahoot, livesheet, etc. aplicațiile prezentate au constituit exemple 
de bună practică, secvențe propriu-zise aplicate la clasă).  

 De asemenea, pe grupul de facebook intern al Profesorilor de Limba și literatura română 
Bistrița- Năsăud, s-au postat în permanență materiale informative, exemple de bune practică, 
material furnizate de Teleșcoala. 
  S-au creat și gestionat baze de date cu cadrele didactice care au participat la programele de 
formare (CRED, Google Classroom, Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori 
evaluatori pentru examenele și concursurile naționale – CPEECN), cu cei care au fost selectați ca 
metodiști, membri ai Consiliului Consultativ etc.  
  Individualizarea învățării și preocuparea pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, cei 
care necesitau programe remediale, respectiv cei capabili de performanță aduce în prim- plan 
organizarea activităților remediale , monitorizate prin Proiectul ROSE (liceu) și  „Școală după școală” 
(liceu și gimnaziu) și cele 6 grupe de excelență care au funcționat la nivelul județului, acestea  fiind 
implicate în Proiectul finantat de Primăria Muncipiului Bistrița, finalizat cu realizarea volumului  
„Viața în pandemie văzută prin ochi de copii și adulți”. 
 La nivel local, s-au realizat parteneriate cu Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, Biblioteca 
Județeană Bistrița –Năsăud, Palatul Copiilor Bistrița etc. unele subordonate Proiectului LAMI-
Literatură, Arte, Media, Inspirație. 

Pentru ținta strategică nr.4,  Promovarea unui Mediu educațional deschis, spirit civic și 
incluziune socială prin validarea și recunoașterea educației non-formale și informale, s-au 
subordonat obiectivele- dezvoltarea competenţelor cheie la elevi prin activităţi educative şi 
extraşcolare, din perspectiva profilului absolventului,  dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 
prin schimburi de bune practici și proiecte europene, urmărite prin participarea la proiecte 
educaționale (CAEJ, CAER, CAEN) în domeniul disciplinei, organizarea de schimburi de bune practici 
în domeniul disciplinei, în cadrul cercurilor pedagogice și cu alte ocazii. În acest context, cadrele 
didactice au organizat și participat la seminarii E-twining, Erasmus. 
Concluzii și constatări: 
 -cadre didactice  numeroase formate în cadrul CRED, CPEECN; 
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-organizarea de către ISJ BN a webinariilor Pastila de bune practici.Daca e joi e...Limba și literatura 
română!, a Proiectului LAMI( întîlnire cu scriitoarea Ioana Nicolaie); 
-apariția volumului  „Viața în pandemie văzută prin ochi de copii și adulți”, rezultat al Proiectului 
finantat de Primăria Muncipiului Bistrița; 
- organizarea activităților remediale/ pentru elevii cu CES în numeroase instituții 
-utilizarea unor resurse digitale/platforme variate care motivează elevii; 
-(re)adaptarea activității de inspecție la mediul on-line; 
-consilierea cadrelor didactice pe probleme legate de organizarea inspecțiilor, structura opționalelor 
etc. 
-mentalitatea refractară a unor cadre didactice; 
-nerespectarea  în  totalitate a noii programe la  gimnaziu în crearea, desășurarea și evaluarea 
demersurilor didactice; 
-creșterea semnificativă a timpului de pregătire prealabilă a cadrelor didactice pentru activitățile 
online; 
-persistența unor erori în procesul de evaluare din cadrul examenelor naționale. 
 
Măsuri ameliorative 

-organizarea unor activități  de  formare/webinarii derulate în parteneriat cu CCD și/sau alte 
instituții, vizând predarea centrată pe competențe și  problematica evaluării( evaluarea centrată 
pe competențe (metode și instrumente), respectiv a evaluării pentru EN și BAC(complementar 
cu CPEECN). 

8.2.4 Limbi moderne 

Date statistice 
       Din documentele existente în baza de date studiată, pentru limbi moderne, se constată 
existența unul număr de aproximativ 357 de cadre didactice, care predau limbile engleză, franceză, 
germană și italiană, la nivelul anului 2020, dintre care au desfășurat activitate de metodiști 13 
profesori, însumând un număr de 46 de inspecții școlare. 
Obiective 
       Printre obiectivele propuse pentru toate tipurile de inspecții de specialitate, atât pentru 
activitatea față în față, cât și on-line, s-au evidențiat : 

- Respectarea programei școlare ; 
- Valorificarea tehnologiei ; 
- Recuperarea materiei, acolo und a fost cazul; 
- Valorificarea competențelor obținute la cursuri de formare pentru profesori, în activitatea 

cu elevii ; 
Concluzii și constatări : 

- Participarea la activități desfășurate on-line ; 
- Adaptarea la școala on-line ; 
- Receptivitate la recomandări, adaptare la nou, disponibilitate de lucru, inițiative ; 
- Resurse tehnice limitate ; 
- Absența manualelor în unele cazuri ; 
- Colaborarea cu parteneri educaționali; 
- Comunicarea, pentru competența dialogului într-o limbă străină ; 
- Având în vedere că a fost un an dificil, din multe puncte de vedere, anul școlar s-a încheiat 

cu bine, au fost susținute toate examenele și concursurile, mai puțin olimpiadele. 
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8.2.5. Matematică 

În anul școlar 2020-2021, au fost încadrați în județul Bistrița-Năsăud, un număr de 222  
profesori de matematică, dintre care 181 profesori titulari, 32 suplinitori calificați, 1 suplinitor 
necalificat și 8 pensionari. 

 Pe parcursul anului școlar 2020-2021, la disciplina matematică, s-au realizat un număr de 33 
inspecții de către inspectorul de specialitate, dintre care 19 de specialitate, 2 în cadrul inspecțiilor 
generale, 4 speciale, restul au fost inclusiv monitorizări ale activităților on-line. Încă 34 de inspecții au 
fost efectuate de către cei 7 metodiști ai ISJ-BN pentru matematică, dintre care 6 inspecții speciale. 
Obiective asumate la nivelul disciplinei: 
- monitorizarea sistematică a modului de desfășurare a activității didactice din unitățile de învățământ 
din județ, în contextul crizei sanitare; 
- consolidarea achizițiilor din perioada suspendării cursurilor în anul școlar 2019-2020, prin activități 
remediale; 
- asigurarea egalității de șanse, în cadrul activităților didactice, a tuturor elevilor; 
- monitorizarea implementării curriculumului național și CDȘ în acord cu formarea de competențe și 
profilul de formare al absolventului; 
- monitorizarea și evaluarea activităților didactice cu prezența elevilor la școală sau on-line; 
- realizarea schimbului de bune practici didactice în cadrul cercurilor pedagogice; 
- dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare. 

În condițiile suspendării concursurilor și olimpiadelor școlare de către MEC, la nivelul disciplinei 
matematică s-a desfășurat, sub egida Societății de Științe Matematice din România, prima ediție a 
concursului Olimpiada Națională „Gazeta Matematică”, ediție on-line. Au participat la organizarea, 
desfășurarea și propunerea de subiecte un număr de 49 profesori de matematică, 5 profesori pentru 
învățământul primar și un număr de 354 elevi. 

Anul școlar trecut, au funcționat în cadrul Centrului Județean de Excelență un număr de 17 
grupe de matematică,  dintre care 6 tradițional și 11 sponsorizate de EMAG, în Bistrița, Beclean, 
Năsăud și Sângeorz-Băi. În cadrul acestor grupe, cei 324 de elevi au fost pregătiți de un număr de 29 
de profesori de matematică. 

 
Concluzii și constatări: 
- realizarea activităților didactice la matematică în mod responsabil și profesionist, având în vedere că 
din cei 222 de profesori care au predat matematică, doar o persoană a fost necalificată; 
- implicarea cadrelor didactice în promovarea/ aplicarea exemplelor de bune-practici în activitatea 
on-line; 
- cunoștințele TIC și deprinderile majorității profesorilor de matematică în utilizarea tehnologiei și a 
softurilor educaționale; 
- participarea profesorilor de matematică la simulările examenului de EN 2021 și a BAC 2021; 
- consilierea profesorilor debutanți, în cadrul inspecțiilor de specialitate; 
- participarea la programul remedial al ME „Școală după școală”; 
- îmbunătățirea considerabilă a actului didactic, în cadrul activităților desfășurate în format on-line; 
- adaptarea conținutului programei de matematică la orele de matematică on-line; 
- folosirea tehnologiei în predarea matematicii; 
- interesul cadrelor didactice privind propria perfecționare, prin participarea la programul CRED și la 
cel de pregătire al evaluatorilor pentru concursurile naționale. 
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8.2.6. Fizică-chimie-biologie 

A. Componenta cantitativă 
a. Numeric / discipline-371 
 

Profesori (numeric) Disciplina predată 

251 Fizică-chimie 

120 Biologie 

 
b.     Numeric / calificați / grade didactice; necalificați 
 

Disciplina 
Profesori 
calificați 

Grad didactic 
Necalificați 

I II Definitiv Debutanți Pensionari 
PO 

Asociați 

 Fizică-
Chimie 

246 189 17 31 7 7 12 5 

Biologie 119 72 19 16 11 1 3 1 

La cele 3 discipline sunt profesori calificați într-un procent de peste 99% . La fizică și chimie, 
media de vârstă este de aproximativ 45-50 de ani; tinerii absolvenți ai Facultăților de Fizică și Chimie 
nu mai optează pentru această profesie, din păcate. 

B. Componenta calitativă - activitatea de inspecție școlară/monitorizarea activității 
desfășurate online - obiective propuse în toate tipurile de inspecții de specialitate/ în 
domeniul de activitate: 

 atât pentru activitățile față-în-față, cât și pentru cele on-line 
1. Respectarea programei școlare pentru formarea competențelor prin activități de învățare. 
Contextualizarea învățării pentru înțelegerea conceptelor din programa școlară; 
2. Monitorizarea procesului de predare-învățare-evaluare din perspectiva formării competențelor 
cheie și a centrării activităților pe elevi și nevoilor lor educaționale în mediul on-line;  
3. Implementarea unui curriculum orientat spre viitor, care susține calitatea actului didactic și 
egalitatea de șanse; 
4. Consilierea cadrelor didactice în urma monitorizării on-line.Creșterea calității educației în toate 
unitățile școlare. 

Inspecții 
școlare/monitorizări 

online 
Fizică/calificativ Chimie/calificativ Biologie/calificativ Total 

Număr inspecții 
școlare generale 
efectuate 

2-FB 2-FB 2-FB 6-FB 

Număr de activități 
on-line monitorizate 

16 9 12 37 

Concluzii și constatări: 

 alegerea materialelor prezentate și a conținutului prezentărilor (text,imagini, filmulețe 
documentare, animații, simulări, experimente virtuale) au fost în concordanță cu  cerințele 
susținerii unei activități de învățare online; 
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 elevii au fost conectați la oră, majoritatea cu camerele pornite, au răspuns solicitării 
profesorului, străduindu-se să-și îndeplinească sarcinile de lucru; 

 profesorii au utilizat tablete grafice, table Jamboard, Whiteboard, Bamboo paper sau table 
de dimensiuni mici; unii și-au desfășurat activitatea din sala de clasă, utilizând tabla clasică; 

 valorificarea caracterului practic-aplicativ al conținuturilor;  

 identificarea unor diferite variante de organizare a materialelor; 

 experiență crescută a profesorilor în ceea ce privește predarea online și folosirea 
resurselor digitale; 

 aplicabilitatea conținuturilor în diferite contexte de învăţare, adecvate la contextul actual; 

 aplicarea în activitatea la clasă a celor învățate în cadrul programelor de formare continuă; 

 identificarea problemelor și găsirea celor mai adecvate soluții; 

 dorința cadrelor didactice de a împărtăși din experiența celorlalți în vederea eficientizării  
demersului didactic; 

 nevoia de a discuta, reflecta și autoevalua propria activitate la clasă în cadrul întâlnirilor on-
line; 

 disponibilitatea pentru schimbare, flexibilitate și învățare continuă ; 

 participarea elevilor la diferite concursuri, chiar dacă s-au desfășurat în mediul on-line; 

 lipsa activităților didactice cu prezență fizică; 

 lipsa interacțiunii directe; imposibilitatea de a vedea expresivitatea fețelor elevilor, ca și în 
cazul prezenței fizice la ore; 

 incertitudinea că elevii își iau notițe; 

 evaluarea în mediul online; evaluarea sumativă; 

 comunicare deficitară cu elevii care absentează și cu părinții acestora; 

 dezinteresul unor elevi, precum și a familiilor acestora; 

 dialogul profesor-elevi limitat; 

 imposibilitatea elevilor de a ieși la tablă, de a rezolva sarcinile de lucru și a explica modul în 
care au gândit; 

 mulți elevi s-au conectat prin intermediul telefoanelor mobile; 

 analiza orelor, a documentelor de proiectare didactică; 

 oboseala acumulată în urma petrecerii unui număr mare de ore în fața 
calculatorului/laptopului/telefonului mobil, ceea ce diminuează randamentul școlar și 
profesional 

Măsuri de ameliorare: 

 Găsirea celor mai accesibile metode de interacțiune online profesor-elev; 

 Reglarea procesului de predare-învățare-evaluare în mediul on-line prin utilizarea datelor 
rezultate din feedback. 

 

8.2.7.  Istorie, geografie și socio-umane 

În anul școlar 2020-2021, la disciplinele istorie, geografie și socio-umane s-a avut în vedere 
îndeplinirea următoarelor obiective: 

I. Ocuparea cu personal calificat a tuturor catedrelor de istorie/geografie/socio-umane. 
II. Actualizarea bazei de date (corp profesoral, corp metodiști, aprobarea componenței 

consiliilor consultative). 
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III. Identificarea de programe de formare continuă pentru profesorii de 
istorie/geografie/socio-umane. 

IV. Realizarea inspecțiilor pentru obținerea gradelor didactice și de specialitate. 
V. Gradul de realizare a obiectivelor privind calitatea procesului de învățământ și 

calitatea curriculumului implementat pentru disciplinele istorie/geografie/socio-
umane evidențiat prin rezultatele obținute la examenul de bacalaureat. 

Ocuparea cu personal calificat a tuturor catedrelor de istorie/geografie/socio-umane. 
        În anul școlar 2020-202, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, au fost încadrați un număr de 
141 profesori de istorie, 85 profesori de geografie și 26 profesori de socio-umane. Statutul acestora 
în învățamânt este evidențiat în tabelul de mai jos: 

DISCIPLINA TITULAR SUPLINITOR PLATA CU ORA PENSIONAR 

Istorie 128 11 - 2 

Geografie 65 18 1 1 

Socio-umane 23 2 - 1 

 De ramarcat este faptul că toți profesorii de istorie/geografie/socio-umane sunt calificați. 
Actualizarea bazei de date (corp profesoral, corp metodiști, aprobarea componenței consiliilor 
consultative). 

La disciplinele istorie/geografie și socio-umane, în urma consfătuirilor județene, s-a up-
datat baza de date a profesorilor ce predau aceste discipline, s-au ales membrii Consiliilor 
Consultative și, conform legislației în vigoare la data respectivă, s-au numit metodiștii pe discipline, 
în urma examenului pe care aceștia l-au promovat. 

Identificarea de programe de formare continuă pentru profesorii de istorie/geografie/socio-
umane. 

O preocupare majoră a fost participarea profesorilor la programele de formare continuă. În 
acest sens programul CRED a fost de un real folos, la disciplina istorie realizându-se 2 grupe de 
formabili alcătuite din 50 de profesori. Deasemenea, la toate cele trei discipline s-au realizat 
formări pentru profesorii care au fost admiși în corpul național de evaluatori. 

 
Realizarea inspecțiilor pentru obținerea gradelor didactice și de specialitate. 

La disciplinele istorie/geografie/socio-umane s-au realizat 15 inspecții pentru obținerea 
gradelor didactice, 13 inspecții de specialitate în scenariul verde și 22 de inspecții de 
specialitate în scenariul roșu. 

În cadrul înspecțiilor școlare s-au avut în vedere următoarele: 
1. Consolidarea achizițiilor din perioada activităților online prin activități de 

remediere/recuperare; 
2. Monitorizarea  activităților în  unitățile școlare care au ca discipline de examen: 

istorie/geografie/discipline socio-umane; 
3. Observarea modului în care sunt aplicate la clasă noile programe școlare la ciclul 

gimnazial; 
4. Utilizarea instrumentelor TIC în predare și în activitățile față-în –față și online; 
5. Relația profesor-elev în vederea stabilirii unei comunicări eficiente și formative. 

 
Gradul de realizare a obiectivelor privind calitatea procesului de învățământ și calitatea 
curriculumului implementat pentru disciplinele istorie/geografie/socio-umane evidențiat prin 
rezultatele obținute la examenul de bacalaureat. 

Acest obiectiv a fost realizat printr-o serie de activități precum: 
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- Discuții/întâlniri cu cadrele didactice față în –față; 
-  Cercuri pedagogice- luna februarie- pe centre –realizate față în –față; 
-  Informarea periodică a cadrelor didactice din județ prin postări pe site-ul instituției sau pe      

grupurile de comunicare create pentru cele trei discipline; 
-  Discuții/întâlniri cu cadrele didactice privind rezultatele mai slabe la simuările de   

bacalaureat; 
În ceea ce privește examenul de bacalaureat procentul de promovare pentru cele trei 

discipline este de peste  85%. 
Concluzii și constatări: 

- Cadrele didactice de la cele trei discipline au dovedit o bună pregătire profesională, au 
organizat corespunzător colectivele de elevi și au asigurat mijloacele de invățământ necesare 
desfășurării activităților față în față și online; 

- Profesorii au dat dovadă de interes pentru propria perfecționare și au participat la diferite 
programe de formare; 

- S-a reușit ca toate catedrele de istorie/geografie/socio-umane să fie ocupate cu personal 
calificat; 

- Elevii au avut rezultate bune la examenul de bacalaureat și au fost angrenați, chiar în 
contextul peandemiei de Covid-19, în diferite activități extrașcolare desfășurate online. 

Măsuri de ameliorare: 
  Toate cadrele didactice ar trebui formate pentru utilizarea tehnologiei digitale în procesul 
didactic de predare-învățare-evaluare în contextul școlii online. De asemenea trebuie avut în vedere 
organizarea periodică a unor activități metodice în cadrul cărora să fie promovate exemplele de 
bună practică. 
 

8.2.8. Religie 

În anul școlar 2020-2021 au activat în școlile din județ 118 profesori de Religie, între care 90 
la cultul ortodox, 15 la cultul alianța evanghelică, 5 la cultul reformat, 4 la cultul greco-catolic, 3 la 
cultul romano-catolic și 1 la cultul adventist. Au fost efectuate 4 inspecții de specialitate cu asistență 
la clasă la disciplina Religie ortodoxă și 1 la Religie neoprotestantă, 7 inspecții de specialitate cu 
asistență on-line pentru Religie ortodoxă și 2 inspecții de specialitate în cadrul inspecțiilor generale 
la Religie ortodoxă. În ceea ce privește gradele didactice, am avut efectuate 21 inspecții la clasă și 
on-line. 
Obiective propuse la inspecții în anul școlar 2021-2021: 

1. Implementarea noilor programe la clasele primare și gimnaziale, în special a noii programe 
pentru clasa a VIII-a; 

2. Monitorizarea și consilierea profesorilor tineri și debutanți; 
3. Utilizarea platformelor și mijloacelor digitale în predarea și evaluarea în sistem on-line. 

Gradul de realizare a obiectivelor a fost unul ridicat, având următorii indicatori: 
Puncte tari: 

a) Abordare inovativă întâlnită la profesori tineri în predarea la clasă; 
b) Pregătirea actualizată a majporității profesorilor în sistemul de predare on-line; 
c) Atmosferă plină de entuziasm în rândul elevilor la predarea în clasă. 

Puncte slabe: 
a) Dependența mult prea mare de manual în predarea lecțiilor; 
b) Dificultăți tehnice diverse în predarea on-line (semnal slab, sistem greoi); 
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c) Atenție slăbită a elevilor în timpul activităților on-line. 
Propuneri în vederea ameliorării activității: 

a) Participarea profesorilor în număr cât mai mare la cursul de formare CRED; 
b) Atenție sporită din partea conducerii școlilor în privința calității actului didactic. 

 

8.2.9. Arte 

În anul școlar 2020-2021 au fost încadrați în județul Bistrița-Năsăud la aria curriculară arte, un 
număr de 142  profesori de Educație muzilacă și Educație muzicală specializată, respectiv 106 profesori 
de Educație plastică și Educație vizuală, dintre care la disciplina Educație muzicală și Educație muzicală 
specializată sunt 52 de suplinitori, respectiv la Educație plastică și Educație vizuală sunt 33 de 
suplinitori. Numărul mic de ore alocate acestor discipline a determinat și încadrarea unui număr de 11 
necalificați, iar pentru specializările aplicate de la specialitățile vocaționale s-au utilizat și 4 pensionari. 
Obiective asumate la nivelul disciplinelor din aria curriculară arte: 

- Implementarea activităților remediale și de recuperare pentru structurarea competențelor 
specifice din perioada de pandemie a anului precedent 

- Integrarea mijloacelor TIC în activitatea didactică în conformitate cu recomandările ME și 
pregătirea pentru adaptarea la activități on-line a disicplinelor artistice 

-  Consilierea cadrelor didactice și sprijinirea prin modele de bune practici identificate la 
nivelul județului 

- Monitorizarea managementului curriculum-ului, cu precădere pe noile programe aplicate la 
gimnaziu și disponibilitatea adaptării la noua situație impusă de pandemie  

-  Sprijinirea, coordonarea și evaluarea activităţii personalului didactic (proiectare, predare-
învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educational, inovarea și 
adaptarea metodelor didactice) pentru disciplinele din aria curriculară arte 

Anul școlar trecut, au funcționat în cadrul Centrului Județean de Excelență o grupă de Arte vizuale 
în Centrul de la Liceul de Arte Corneliu Baba, iar pregătirea s-a realizat cu două cadre didactice 
specializate pe Studiul formelor și desenul. Din cauza pandemiei Olimpiadele Naționale nu au putut să 
fie organizate, iar pregătirea elevilor nu s-a finalizat cu participări la concursurile consacrate, dar atât 
disciplinele muzicale și cele plastice au participat la diverse concursuri organizate de parteneri 
educaționali locali sau naționali. 
Concluzii și constatări: 
- cadrele didactice tinere și de specialitate s-au adaptat mult mai bine la standardele învățământului 
on-line, dar necalificații s-au adaptat cu greutate la condițiile specifice anului școlar 2020-2021. 
Cadrele didactice pensionare care au acceptat să continue activitatea didactică nu au aptitudini 
foarte bune pentru învațământul on-line, dar au suplinit cu o mai mare implicare în perioadele în 
care activitatea s-a desfășurat față în față. 
- implementarea noilor tehnologii s-a realizat mai firesc în semestrul al II-lea și cu mai multă 
disponibilitate, iar programele de pregătire profesională în noile tehnologii s-au intensificat 
- au apărut inițiative pentru aplicare unor strategii adaptate pentru învățământul la distanță și s-au 
realizat materiale și resurse de specialitate care s-au utilizat în noul context didactic 
- exercițiul practic și dezvoltarea aptitudinilor specifice disciplinelor artistice s-a realizat cu 
dificultate și s-a constatat o scădere treptată a dorinței de obținere a performanței și de participare 
la concursuri din partea elevilor 
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- reciprocitatea schimbului de idei și împărtășirea noilor soluții pentru învățământul on-line a 
stimulat cercetarea la cadrele didactice cu pasiune, dar cadrele didactice conservatoare nu au 
imprimat suficient entuziasm activității didactice 
 

8.2.10. Educație Fizică și Sport 

Date statistice: 
        - Cadre didactice: 151 de profesori calificați; au fost efectuate 53 de inspecții speciale pentru 
definitivat, gr. II și gr. I                      
Obiective propuse în toate tipurile de inspecții de specialitate/ în domeniul de activitate: 

 utilizarea sistemelor de acționare interactive în proiectarea și predarea competențelor în 
domeniul E.F.S.; 

 implementarea programei de e.f.s la clasa a VIII-a; 
 consilierea profesorilor debutanți pentru activitățile de predare în online; 
 respectarea graficului de inspecții; 
 implementarea și respectarea prevederilor ordinului comun MEC/MS; 
 parcurgerea integrală a materiei, inter și multidisciplinaritatea, învățarea pe competențe; 
 verificarea instrumentelor de evaluare 

Activități specifice desfășurate în perioada activităților față-în-față în disciplină / domeniul de 
activitate : 

 inspecții de specialitate în vederea obținerii gradului didactic în învățământ; 
 inspecții de specialitate în cadrul inspecțiilor generale; 
 consilierea profesorilor debutanți, în cadrul inspecțiilor de specialitate; 
 participare la workshop CRED; 
 inspecții tematice. 

Concluzii și constatări  
 cunoasterea bună a tehnologiei, în special  de către cadrele didactice tinere; 
 implementarea aplicațiilor utilizate pe google classroom și implementarea recomandărilor 

MEC transmise la consfătuirile organizate la nivel național; 
 existența unor elevi care lucrează împreuna cu frații lor mai mici la orele de e.f.s. și de 

asemenea implicarea parinților și a bunicilor în buna desfășurare a orelor . 
 dezvoltarea competențelor de comunicare orala a cadrelor didactice care au o sensibilitate 

marită în fața camerei de luat vederi; 
 utilizarea unor resurse digitale care motivează și intereseaza elevii; 
 interesul, deschiderea majorității cadrelor didactice pentru predarea online.; 
 existența unui adult în proximitatea elevilor din ciclul primar. 
 profesorii debutanți, au venit majoritatea din facultate cu o bună pregatire științifică în 

didactica domeniului; 
 sunt interesați de conceptul ‘’ învățarea pe tot parcursul vieții’‘ și de perfecționarea proprie; 
 dificultăți tehnologice  în special a cadrelor didactice cu mai multă experiență, fapt ce a dus 

la părăsirea sistemului de învățământ a profesorilor care au îndeplinit vârsta de pensionare; 
 lipsa bazei materiale în unele unități de învățământ din mediul rural coroborat cu lipsa 

semnalului și a internetului, fapt ce a dus la perturbări ale procesului de învățământ; 
 nu toți profesorii debutanți sunt la un nivel acceptabil din punct de vedere metodic și al 

practicii pedagogice; 
 scurta perioadă a desfășurării activităților didactice față în față; 
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 lipsa participării la competițiile sportive; 
  în mediul rural nu s-a putut participa întro proporție mare la orele desfășurate on-line din 

diferite motive ( internet, laptop sau telefon, dezinteres sau chiar motive religioase); 
Propuneri în vederea optimizării activității specifice disciplinei / domeniului de activitate (atât 
pentru activitatea față-în-față, cât și pentru cea on-line) 

 perfecționarea continuă a cadrelor didactice, prin participarea la cursurile ofertate de 
CCD  B-N; 

 dotarea școlilor, a catedrelor și a elevilor cu echipamente  și materiale didactice moderne în 
vederea desfășurării în bune condiții a actului didactic. 

 

8.2.11. Consiliere și Orientare 

Consilierea și orientarea  are rolul de a oferi copilului sprijin pentru învățare, de a evita eșecular 
școlar, de  stimulare și  dezvoltare personală a elevului. Consilierea și orientarea  favorizează 
participarea elevilor la viața comunității locale, întărește stima de sine, iar   profesorului îi oferă un 
climat adecvat predării. 

Pe parcursul anului școlar 2020-2021, la Consiliere și Orientare s-au efectuat inspecții de către 
inspectorul de specialitate,  inspecții fată-n față și online. 
Obiective urmărite: 
-implementarea corectă a curriculumului; 
-monitorizarea activității profesorilor diriginți, conform prevederilor ROFUIP; 
-diversificarea mijloacelor/metodelor de comunicare între școală și familie, în vederea reducerii 
riscului de abandon în rândul elevilor; 
-inițierea/consolidarea parteneriatelor interinstitutionale în scopul reducerii riscului de părăsire 
timpurie a școlii; 
-implicarea profesorilor diriginți în  educative/extrașcolare s-a realizat prin implementarea strategiei 
educației nonformale la nivelul fiecărei unități de învățământ (conform ofertei educaționale a 
școlii/grădinițelor); planificarea/inițierea activităților educative realizându-se în acord cu interesele, 
pasiunile, asteptările elevilor; 
Concluzii și constatări: 
- realizarea activităților s-a făcut în mod responsabil și profesionist, deși desfășurarea orelor de 
dirigenție în mediul online nu și-a atins obiectivul dorit;  
- în contextul crizei sanitare, a restricțiilor impuse de pandemie, activitățile educative/extrașcolare 
propuse de profesorii diriginți s-au realizat parțial; 
- implicarea cadrelor didactice/profesorilor diriginți în promovarea/ aplicarea exemplelor de bune-
practici în activități on-line; 
- proiectele și concursurile specifice au fost suspendate. 
 

8.2.12. Informatică și T.I.C 

În unitățile de învățământ din județ au predat informatică/TIC în anul 2020-2021 un număr 
de 142 profesori. Din aceștia 79 au fost cadre didactice titulare calificate, 36 fiind angajați cu normă 
întreagă, restul având căteva ore pentru completarea catedrei. 

În cadrul examenului de Bacalaureat, la proba a), de Evaluare a Competențelor Digitale 
procentul de promovare a fost de 100%. Un procent de 62,30% din elevi au obținut calificativul 
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Experimentat dar numai 25 de elevi au obținut note peste 9 și niciun candidat nu a avut punctajul 
maxim. 

Inscrisi Reusiti 
 Din care cu note 

 
5 - 5.99  

Incepator 
6 - 6.99  
Mediu 

7 - 7.99  
Avansat 

8 - 8.99  
Experim. 

9 - 9.99 
Experim.- 

10 

2072 2072  73 192 516 1266 25 0 

Procent 100%  3,5% 9,26% 24,90% 61,10% 1,20% 0% 

 
La proba E d) din cadrul Examenului de Bacalaureat au ales proba de informatică un număr 

de 113 absolvenți, 111 fiind declarați reușiți. Se observă un procent  foarte mare de elevi cu note 
între 9 și 9,99, respective 45,95%. 

 

Înscriși Reușiți 
Din care cu note 

Respinși 
5-5,99 

6-
6,99 

7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

113 111 4 4 10 22 51 20 2 

Procent 98,23 3,6 3,6 9,01 19,82 45,95 18,02 1,77 

 
La clasele de matematică – informatică a fost susținut Examenul de atestare a competențelor 

profesionale la care au participat un număr de 192 de elevi, procentul de promovare fiind de 100%. 
Pe parcursul anului trecut un număr de 12 profesori au participat la cursurile pentru Corpul 
profesorilor evaluatori, doi dintre ei obținând calitatea de profesor formator. 

Anul trecut, datorită situației epidemiologice, orele de Informatică și de Tehnologia 
Informației și Comunicațiilor nu s-au putut desfășura în laboratoarele de informatică fapt ce a 
îngreunat foarte mult procesul educativ.  

La nivel național s-a stabilit că nu se organizează Olimpiada de Informatică și nici cea de 
Tehnologia Informației deoarece neputându-se organiza în format fizic să considerat că un concurs 
online nu este concludent și nu permite o evaluare obiectivă și corectă.  
A fost organizată Olimpiada Națională a Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică 
2021, în sistem on-line, unde județul nostru a obținut la faza națională 5 medalii de argint și două 
de bronz. 
La concursul național de informatică InfO(1) Cup, Colegiul Național Liviu Rebreanu a obținut medalie 
de aur cu un elev care apoi a participat și la faza internațională a aceluiaș concurs obținând din nou 
medalie de aur. 
Au fost organizate la nivel Național și concursuri de robotică: Nextlab.tech 2021, First Tech Challenge 
Inspire Award (faza regional la Cluj), First Tech Challenge Think Award , la care au participat cu 
success echipe de robotică de la Colegiul Național Petru Rareș  (Esentza Robotics), Colegiul Național 
Liviu Rebreanu, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare.  
Inspecții 
La disciplina informatică în anul 2020-2021 nu au fost susținute inspecții de grade didactice sau 
definivat.  
Au fost un număr de 18 inspecții de monitorizare, din care una în cadrul Inspecției generale 
desfășurată în localitatea Sânmihaiul de Câmpie, în urma căreia profesorul a obținut calificativul 
”Foarte bine”. În cadrul acestor inspecții s-a urmărit modul în care se realizează orele în sistem on-
line precum și strategiile didactice folosite pentru a recupera/consolida achizițiile din anul trecut 
școlar. 
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În urma acestor inspecții am constatat faptul că profesorii de informatică/TIC nu au probleme în a 
desfășura orele în sistem on-line. Majoritatea folosesc metode moderne de predare apelând la 
diverse aplicații software pentru a îmbunătăți procesul de predare/evaluare. 
Concluzii și constatări: 

- Cadrele didactice au dovedit o bună pregătire profesională, asigurând desfășurarea 
activităților în condișii optime atât față în față cât și online; 

- Profesorii au dat dovadă de interes pentru propria perfecționare și au participat la diferite 
programe de formare; 

- Profesorii au asigurat pregătirea elevilor capabili de performanță stimulândui să participle la 
diferite concursuri online pentru a păstra viu interesul acestora pentru disciplină; 

- Elevii de la clasele de matematică-informatică au avut rezultate bune și foarte bune la 
examenul de bacalaureat și au fost angrenați, chiar în contextul peandemiei de Covid-19, în 
diferite concursuri chiar dacă aceste s-au desfășurat online obținând numeroase premii;  

- disponibilitatea pentru schimbare, flexibilitate și învățare continuă ; 
 

8.2.13. Învățământ profesional și tehnic   

 
Rezultatele examenelor de certificare N5, N4, N3. 

Absolvenți județ BN 
Înscriș

i 
Prezenți Absenți Promovați Respinși 

% de 
promov. 

Absolvenți de liceu – N4 745 745 0 745 0 100% 

Învățământ profesional – N3 572 572 0 572 0 100% 

Învățământ postliceal – N5  341 341 0 
 

341 0 
 

100% 
 

TOTAL 1658 1658 0 1658 0 100% 

Fiind un an special în care au apărut ordine privind modficarea și completarea metodologiilor 
inițiale, evaluarea absolvenţilor a fost on line, susținerea și evaluarea proiectului, echivalare probă 
scrisă şi practică la PL, N5  şi evaluarea proiectelor la N3 și N4. 
Concluzii și constatări: 

- comisiile din centrele de examen s-au implicat cu multă seriozitate în organizarea şi 
desfăşurarea activității de echivalare a proiectelor, echivalare probă practică și scrisă.  

- a fost respectată metodologia modificată de organizare şi desfăşurare a examenului, în toate 
centrele de examen, nefiind aplicate sancţiuni;  

- temele de proiect au fost alese corespunzător, cuprinzând aspecte de importanţă practică şi 
teoretică; 

- proiectele şi documentele de examen au fost corect întocmite;  
- au fost asigurate condiţiile corespunzătoare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului 

on line;  
- unităţile de învăţământ – centru de examen, au luat toate măsurile impuse necesare pentru 

asigurarea unor condiţii optime; 
- Pentru că totul a fost bine organizat nu  s-au semnalat nereguli, doar că mulţi elevi au fost 

surprinşi de modalitatea de evaluare, se aşteptau la proba practică şi ca urmare proiectul a 
fost redactat rapid; 
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- Există nemulțumiri privind lipsa probei practice la N5, relevantă pentru calificarea de asistent 
medical. 

8.2.14. Minorități naționale 

Învățământul în limba maternă în județul Bistrița-Năsăud, în anul școlar 2020-2021, s-a 
desfășurat în limba maghiară și în limba germană, existând posibilitatea de a studia în respectivele 
limbi materne de la grădiniță până la liceu. Nu au fost solicitări pentru studierea limbii rromani ca și 
limbă maternă. 
Obiective asumate la nivelul domeniului  
- monitorizarea sistematică a modului de desfășurare a activităților didactice în unitățile de 
învățământ, din județ, în contextul crizei sanitare; 
-consolidarea achizițiilor din perioada suspendării cursurilor, prin activități remediale; 
-asigurarea calității actului managerial în unitățile de învățământ cu predare în limba minorităților.; 
-asigurarea egalității de șanse în cadrul activităților didactice; 
-monitorizarea și evaluarea activitățlor didactice cu prezența elevilor la școală sau online; 
-monitorizarea implementării curriculumului la limba și literatura maghiară/germană maternă, 
pentru gimnaziu.  
1) Învățământul în limba maghiară 
În unitățile de învățământ în care predarea se face în limba maghiară în anul școlar 2020-2021 
personalul didactic a avut următorul statut: 
a) învățământ preșcolar :- total cadre=20; calificați=20; titulari=18; suplinitori calificați=2 
                                        - debutanți=0; definitivat=7; grad didactic II= 5; grad didactic I=8 
b) învățământ primar     : - total cadre=22; calificați=22; titulari=20; suplinitori calificați=2 
                                         - debutanți=1; definitivat=5; grad didactic II=8; grad didactic. I=8 
c) profesori de limba maghiară: - total cadre= 7; titulari=6; suplinitori calificați=1 
                                                   - definitivat=3; grad didactic I=4 

Numărul elevilor care au studiat în limba maternă maghiară a fost de 946: preșcolari =307, 
clasa pregătitoare-I-IV=288, gimnaziu= 232, liceu=119. 
a) învățământ preșcolar- cei 307 de preșcolari au frecventat grădinițele în următoarele localități: 
Beclean, Bistrița, Bozieș, Cireșoaia, Coldău, Matei, Fântânele, Nimigea de Jos, Țigău, Uriu, Vița. 
b) învățământ primar  - cei 288 de elevi din  învățământul primar au frecventat cursurile în 
următoarele școli: Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu” Bistrița, Școala Gimnazială Cireșoaia, Școala 
Gimnazială ,, Iuliu Prodan”  Chiochiș -structura Bozieș, Școala Gimnazială Matei, Școala Gimnazială 
Nimigea De Jos, Școala Gimnazială ,, Dsida Jenő” Vița, Structura Țigău-Lechința 
c) clasele gimnaziale cu un total de 232 de elevi au funcționat la Colegiul Național,, Andrei 
Mureșanu” Bistrița, Școala Gimnazială,, Gigore Silași” Beclean, Școala Gimnazială Cireșoaia ( clase 
cu regim de sine stătător), Școala Gimnazială Matei (clase simultane), Școala Gimnazială ,, Dsida 
Jenő” Vița(clase simultane) și la Școala Gimnazială Nimigea De Jos ( clase simultane). 
d) elevii de liceu au studiat la Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu” Bistrița. 
Cercuri metodice-concursuri 
a) educatori- având în vedere situația epidemiologică s-au organizat 3 cercuri metodice, toate în 
format on-line; 
                     -concursul de recitare poezii, ,,Húsvéti versek”( ,,Poezii de Paște”) s-a organizat cu 
prezență fizică; 
b) învățători 
-s-au organizat 2 cercuri metodice ( ambele în format on-line); 
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- s-a organizat cu prezență fizică concursul  interjudețean ,, Pörgettyű”; 
c) profesori  de limba maghiară maternă 
- 1 cerc metodic ( cu prezență fizică ) și 1 cerc metodic on-line; 
-olimpiada de limba și literatură maghiară s-a sistat din cauza situației epidemiologice; 
2) Învățământul în limba germană 
În anul școlar 2020-2021, 344 de elevi au studiat în limba maternă germană. 
a) învățământ preșcolar 
66 de elevi au studiat în limba maternă germană. O grupă la GPN. Nr.2 Bistrița, respectiv o altă grupă 
la GPP. Nr 13 Bistrița. 
b) învățământ primar, gimnazial, liceal 
 278 de elevi au frecventat cursurile la Colegiul Național ,, Liviu Rebreanu” Bistrița : 
- primar-122 de elevi-în 5 clase 
-gimnaziu-97 de elevi –în 4 clase 
-liceu -59 de elevi-în 4 clase 
3) Învățământul în limba rromani 
În anul școlar 2020-2021 elevii de etnie rromă au fost înscriși în școlile cu predare în limba română.  
În total 3035 elevi de etnie rromă au participat la cursuri. 598 preșcolari, 2267 de elevi au fost înscriși 
în clasele primare și gimnaziale, 170 de elevi au fost înscriși în clasele IX-XII.   

Pe baza ordinului MEN nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 
învățământul liceal de stat, Ordin nr. 4317/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea 
Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr. 494/2019 privind organizarea și 
desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020/2021, a Ordinului nr. 
5087/2019 din 30 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 
profesional și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2020-2021, au fost repartizați în 
învățământul profesional 14 elevi de etnie rromă clasa VIII, în cadrul ședinței publice din data de 06. 
07. 2020 Bistrița , iar 18 elevi rromi de clasa VIII au fost repartizați computerizat în învățământul 
liceal.            

În anul școlar 2020-2021 la nivel de județ am avut un mediator școlar. Conform adresei Nr. 
440/DGMRP/21. 07. 2021 a existat oportunitatea  participării la cursuri de perfecționare/intensive 
de vară pentru limba maternă rromani, respectiv cursul de formare inițială pentru mediatori școlari. 
În acest sens nu a fost depuse cereri de înscriere la Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud.    
Concluzii și constatări: 
-realizarea activităților didactice într-un mod responsabil în contextul pandemic; 
-implicarea cadrelor didactice în activitatea online; 
-participarea cadrelor didactice care predau la secțiile maghiară și germană la cursuri de pregătire 
on-line; 
- folosirea tehnologiei în predare; 
-participarea profesorilor la simulările de Evaluare Națională 2021, și la BAC. 2021;  
-participarea cadrelor didactice la programe de pregătire al evaluatorilor pentru concursurile 
naționale. 
 

8.2.15. Învățământ special 

 Obiective propuse în toate tipurile de inspecții de specialitate/ în domeniul de activitate: 
 Consilierea cadrelor didactice inspectate și sprijinirea prin modele de bune practic;i 

mailto:isjbn@isjbn.ro


 
 
 

  

Str. 1 Decembrie, Nr.5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420080 
Tel: +4 0263 213 529, Fax: +4 0263 216 654, E-mail: isjbn@isjbn.ro                                                                                                                       
www.isjbn.ro                                                                                                                                                                                            pg. 87 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  

JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 Implementarea activităților remediale și de recuperare pentru structurarea competențelor 
specifice din perioada de pandemie a anului precedent; 

 Integrarea mijloacelor TIC în activitatea didactică în conformitate cu recomandările MEC și 
pregătirea pentru adaptarea la activități on-linei; 

 Analiza activității on-line și față-în-față a cadrelor didactice inspectate. 
 Observarea moduluii în care sunt aplicate la clasă noile tehnologiii asistive pentru elevii cu 

ces; 
 relația dintre profesor și elev în vederea stabilirii unei comunicări eficiente; 

Activități specifice desfășurate în perioada activităților față-în-față în disciplină / domeniul de 
activitate: 

 participarea unor cadre didactice la cursurile de formare cu predare on-line(CRED, Google 
Classroom, etc) 

 prezentarea de către persoane resursa a unor metode de predare on-line, în cadrul cercurilor 
pedagogice și cursurilor de formare cu metodistii. 

 crearea unui număr mare de materiale-resursă educaționale deschise si postarea acestora 
pentru a putea fi accesate de elevi, părinți, cadre didactice; 

 derularea de către ISJ BN a proiectelor POCU: Proces educațional optimizat prin activități de 
mentorat în școlile bistrițene"și "Alege școala pentru un viitor mai bun"; 

 la nivelul fiecărei unități de învățământ există planuri de măsuri concrete pentru prevenirea 
abandonului școlar, iar implementarea lor se monitorizează prin diferite tipuri de inspectii; 

Propuneri în vederea optimizării activității specifice disciplinei / domeniului de activitate (atât 
pentru activitatea față-în-față, cât și pentru cea on-line) 

  desfășurarea cursurilor față în față în condiții de siguranță dat fiind numărul redus de copii 
/elevi în grupă/clasă și necesitatea intervenției prompte a specialiștilor; 

 utilizarea platformelor wordwall, jigsawplanet, kinderpedia.; 

  crearea unei baze de date  - resurse educaționale digitale pentru  disciplinele din planurile 
cadru existente; 

  revizuirea legislației privitoare la drepturile materiale/bănești ale elevilor cu CES; 

 punerea la dispoziție a echipamentului tehnologic necesar pentru desfășurarea optimă a 
activităților online (tablete cu acces la internet); 

 Implementarea unui curriculum care să  asigure egalitatea de șanse pentru toți copiii/elevii: 
copii/elevi aparținând grupurilor vulnerabile, copii/elevi cu CES, elevi școlarizați la domiciliu 
(adaptarea curriculară pentru copiii/elevii cu CES la toate disciplinele de studiu); 

 Dotarea școlilor cu mijloace de învățare, atât pentru predarea la clasă, cât și pentru predarea 
on-line. 

Baza de date cantitativă: Învățământ special și special integrat 

Nr/crt. 
Tipul de cerinţă/ 

Perioada 
Anul şcolar 2020-

2021 

1.  Număr de unităţi şcolare pentru învăţământ special 5 

2.  Număr de elevi şcolarizaţi în învăţământul special 681 

3.  Număr de unităţi şcolare de masă care integrează 
elevi cu deficienţe (CES)- şcoli integratoare 

99 

4.  Număr de unităţi şcolare de masă care integrează cu 
grupa/clasa elevi cu deficienţe (CES)- şcoli 
integratoare 

0 
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5.  Număr de elevi din învăţământul de masă integrati 
individual și care urmeaza curriculumul scolii de 
masa cu servicii educaţionale de sprijin 

394 

6.  Număr de elevi din învăţământul de masă integrati 
individual care urmeaza curriculumul scolii de masa 
depistaţi şi integrati de către comisia internă de 
evaluare continuă/ SEC care nu beneficiază de 
servicii de sprijin 

836 

7.  Număr de grupe/clase speciale integrate care 
funcţionează în învăţământul de masă 

0 

8.  Număr elevi cuprinşi în grupe/clase speciale 
integrate în învăţământul de masă 

0 

9.  Număr de elevi cuprinşi în terapie logopedică din 
cadrul centrelor logopedice interşcolare şi al 
cabinetelor logopedice 

917 

10.  Număr de elevi şcolarizaţi la domiciliu 40 

11.  Număr de alternative educaționale (tipul 
alternativei și numărul de copii cuprinși în sistem) 

0 

12.  Număr de cadre didactice de sprijin la nivel de judeţ 20 

13.  Număr profesori consilieri şcolari 40 

14.  Număr profesori logopezi 13 

15.  Număr mediatori şcolari 1 

16.  Număr personal angajat în centrul judeţean de 
resurse şi de asistenţă educaţională 

58 
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9.  REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENE NAȚIONALE, OLIMPIADE ȘI CONCURSURI  

9.1 EVALUAREA NAȚIONALĂ pentru absolvenții claselor a VIII-a 

 
La nivelul Județului au fost organizate 60 de centre de examen și 3 centre de evaluare. 

La examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, s-au înscris 2031 de candidați, 
dintre care s-au prezentat 1939. Dintre aceștia, 1494 au reușit să obțină medii peste 5. 
Procentul mediilor peste 5 obținute de elevii din județul Bistrița-Năsăud depășește media națională 
din acest an (77,1% față de 76,8 %) și a crescut în 2021 cu 30 de sutimi față de anul anterior 
 Date statistice cu privire la participarea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea Națională 
 

Prezență 
Evaluare 

Națională 

Procent 
prezență 
Limba și 

literatura 
română 

Procent 
prezență 

Limba 
maternă 

 

Procent 
prezență 

Matematică 

Procent 
medii de 5 
și peste 5 

Număr 
medii de 

10 

La nivel național 94,2% 94,3% 94,0% 76,9% 132 

La nivelul 
județului BN 

95,7% 100% 95,6% 77,1% 0 

 

 
 
Date statistice cu privire la rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a în cadrul Evaluării 
Naționale 

În mediul rural un număr mai mic de elevi au reușit să obțină medii peste 5 față de cei din 
mediul urban, rezultând o diferență de aproape 17%, ceea ce întărește faptul că elevii de la sate 
sunt dezavantajați față de cei de la orașe. 

Mediu Înscriși Prezenti 
Candidati cu 
media peste 

5 

Procent 
medii peste 

5 
Neprezentați Eliminați 

Urban 855 848 733 86,44% 7 0 

91.00%

92.00%

93.00%

94.00%

95.00%

96.00%

97.00%

98.00%

99.00%

100.00%

101.00%

Limba și literatura 
română

Limba maternă Matematică

Prezența elevilor la EN

La nivel național La nivelul județului BN
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Rural 1176 1091 761 69,75% 85 0 

Total 2031 1939 1494 77,05% 92 0 

 
 

 
 
Procentul elevilor cu medii peste 5 a crescut foarte puțin față de cel de anul trecut școlar : 
 

Anul școlar Înscriși Prezenți 
Procent medii 

peste 5 

2019 – 2020 2781 2667 76,75% 

2020 -2021 2031 1939 77,05% 

 
La nivelul județului nu s-a obținut nicio medie de 10(zece), dar au fost note de 10 la toate disciplinele 
din cadrul probelor de examen. 
 

Note de 10 
Limba și literatura română 

Note de 10 
Limba maternă 

Note de 10 
Matematică 

4 elevi de la: 

 Colegiul Național Liviu 
Rebreanu Bistrița (1) 

 Liceul Teoretic Radu Petrescu 
Prundu Bârgăului (1) 

 Școala Gimnazială Avram 
Iancu Bistrița (2) 

 Școala Gimnazială Nr. 1 
Bistrița (1)  

 Școala Gimnazială Nușeni 

 4 elevi de la 
Școala 
Gimnazială 
Cireșoaia 

4 elevi de la: 

 Colegiul Național Liviu Rebreanu 
Bistrița (1), 

 Școala Gimnazială Avram Iancu 
Bistrița (1) 

 Școala Gimnazială Mihai 
Eminescu Năsăud (1) 

 Școala Gimnazială Demian Nechiti 
Ilva Mică (1) 

 
 

0
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Urban Rural Total

Rezultate EN urban/rural

Inscrisi Prezenti Procent medii peste 5
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Date statistice cu privire la rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a în cadrul Evaluării 
Naționale, pe unități de învățământ 
 

Unitatea de 
Învățământ 

Medi
u 

Nr. 
absolv. 
prezenț
i la EN 
2021 

Nr. 
absol
v. cu 
medii 
între 

1-4,99 

Nr. 
absol
v. cu 
medii 
între 

5-5,99 

Nr. 
absol
v. cu 
medii 
între 

6-6,99 

Nr. 
absolv

. cu 
medii 
între 

7-7,99 

Nr. 
absolv. 

cu 
medii 

între 8-
8,99 

Nr. 
absol
v. cu 
medii 
între 

9-9,99 

Nr. 
absolv. 

cu 
media 

10 

Colegiul Național 
"Petru Rareș" Beclean 

Urban 72 3 7 10 19 19 14 0 

Școala Gimnazială 
"Grigore Silași" 
Beclean 

Urban 25 0 2 5 4 8 6 0 

Centrul Școlar De 
Educație Incluzivă Nr.2 
Bistrița 

Urban 58 0 1 6 13 17 21 0 

Colegiul Național 
"Andrei Mureșanu" 
Bistrița 

Urban 30 2 1 9 6 5 7 0 

Colegiul Național 
"Liviu Rebreanu" 
Bistrița 

Urban 21 1 0 4 3 9 4 0 

Liceul Creștin "Logos" 
Bistrița 

Urban 28 11 7 5 3 2 0 0 

Liceul Cu Program 
Sportiv Bistrița 

Urban 16 6 6 2 2 0 0 0 

Liceul De Arte 
"Corneliu Baba" 
Bistrița 

Urban 11 1 5 2 2 1 0 0 

Liceul De Muzică 
"Tudor Jarda" Bistrița 

Urban 32 11 3 6 7 3 2 0 

Școala Gimnazială 
"Avram Iancu" Bistrița 

Urban 36 5 5 10 5 6 5 0 

Școala Gimnazială 
"Lucian Blaga" Bistrița 

Urban 11 1 1 1 3 3 2 0 

Școala Gimnazială 
Nr.1 Bistrița 

Urban 30 22 4 2 2 0 0 0 

Școala Gimnazială 
Nr.4 Bistrița 

Urban 55 15 12 10 8 4 6 0 
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Școala Gimnazială 
Nr.7 Viișoara 

Urban 32 11 8 5 3 2 3 0 

Școala Gimnazială 
"Ștefan Cel Mare" 
Bistrița 

Urban 18 6 3 3 2 4 0 0 

Colegiul Național 
"George Coșbuc" 
Năsăud 

Urban 6 2 0 2 1 1 0 0 

Școala Gimnazială 
"Mihai Eminescu" 
Năsăud 

Urban 51 11 10 8 9 11 2 0 

Școala Gimnazială 
Valea Spinului 

Urban 17 10 3 3 1 0 0 0 

Școala Gimnazială 
"Artemiu Publiu Alexi" 
Sângeorz-Băi 

Urban 9 5 1 1 1 1 0 0 

Școala Gimnazială 
"Iustin Ilieșiu" Anieș 

Rural 5 2 3 0 0 0 0 0 

Școala Gimnazială 
Nr.2 Bistrița Bârgăului 

Rural 61 9 16 14 10 11 1 0 

Școala Gimnazială 
Budacu De Jos 

Rural 95 20 20 21 17 12 5 0 

Școala Gimnazială 
Budacu De Sus 

Rural 74 2 4 13 14 26 15 0 

Școala Gimnazială 
Budești 

Rural 12 7 3 2 0 0 0 0 

Liceul Tehnologic "Ion 
Căian Românul" 
Căianu Mic 

Rural 13 3 3 3 3 1 0 0 

Școala Gimnazială 
"Iuliu Prodan" 
Chiochiș 

Rural 4 2 0 0 1 1 0 0 

Școala Gimnazială 
"Liviu Rebreanu" 
Chiuza 

Rural 12 4 5 2 1 0 0 0 

Școala Gimnazială 
Ciceu-Giurgești 

Rural 3 0 1 0 2 0 0 0 

Școala Gimnazială 
"Petru Rareș" Ciceu-
Mihăiești 

Rural 14 0 1 0 6 5 2 0 

Școala Gimnazială 
Cireșoaia 

Rural 1 0 0 0 0 1 0 0 

Școala Gimnazială 
Colibița 

Rural 6 3 1 2 0 0 0 0 
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Școala Gimnazială 
"Vasile Grigore 
Borgovan" Corvinești 

Rural 17 0 2 6 5 2 2 0 

Școala Gimnazială 
"George Coșbuc" 
Coșbuc 

Rural 15 3 4 2 3 2 1 0 

Școala Gimnazială 
Cristeștii Ciceului 

Rural 10 1 1 2 4 2 0 0 

Școala Gimnazială 
Dipșa 

Rural 11 3 2 1 3 2 0 0 

Școala Gimnazială 
Dobric 

Rural 6 4 1 1 0 0 0 0 

Școala Gimnazială 
Dorolea 

Rural 2 0 1 1 0 0 0 0 

Școala Gimnazială 
Dumitra 

Rural 32 8 7 8 6 2 1 0 

Școala Gimnazială 
Dumitrița 

Rural 10 2 3 1 2 2 0 0 

Liceul Tehnologic 
Feldru 

Rural 32 2 7 12 6 4 1 0 

Școala Gimnazială 
"Grigore Herinean" 
Galații Bistriței 

Rural 13 4 2 2 4 1 0 0 

Școala Gimnazială 
Gersa 

Rural 13 5 2 3 0 3 0 0 

Școala Gimnazială Ilva 
Mare 

Rural 7 7 0 0 0 0 0 0 

Școala Gimnazială 
”Demian Nechiti” Ilva 
Mică 

Rural 9 6 1 0 0 2 0 0 

Școala Gimnazială 
Nr.2 Ilva Mică 

Rural 70 11 12 13 12 17 5 0 

Școala Gimnazială 
Josenii Bârgăului 

Rural 13 6 2 1 2 2 0 0 

Liceul Tehnologic 
Lechința 

Rural 17 1 5 1 7 2 1 0 

Școala Gimnazială 
Nr.1 Leșu 

Rural 12 4 3 1 2 2 0 0 

Școala Gimnazială 
Livezile 

Rural 13 5 3 2 1 1 1 0 

Liceul Tehnologic 
"Liviu Rebreanu" 
Maieru 

Rural 6 2 2 1 1 0 0 0 

Școala Gimnazială 
Matei 

Rural 28 5 7 7 6 1 2 0 
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Școala Gimnazială 
"Dariu Pop" Măgura 
Ilvei 

Rural 20 6 6 2 3 3 0 0 

Școala Gimnazială 
Mărișelu 

Rural 23 6 5 4 5 3 0 0 

Școala Gimnazială 
Miceștii De Câmpie 

Rural 4 0 1 2 0 1 0 0 

Școala Gimnazială 
”Cardinal Iuliu Hossu” 
Milaș 

Rural 38 11 8 3 10 4 2 0 

Școala Gimnazială 
"Paul Tanco" Monor 

Rural 4 2 0 0 2 0 0 0 

Școala Gimnazială 
Mureșenii Bârgăului 

Rural 17 4 4 3 3 3 0 0 

Școala Gimnazială 
Negrilești 

Rural 12 2 4 2 2 2 0 0 

Școala Gimnazială 
"Gavril Istrate" Nepos 

Rural 8 5 0 1 1 1 0 0 

Școala Gimnazială 
Nimigea De Jos 

Rural 20 6 3 5 3 3 0 0 

Școala Gimnazială 
Nușeni 

Rural 113 10 13 15 19 29 27 0 

Școala Gimnazială 
Ocnița 

Rural 11 6 3 1 0 1 0 0 

Școala Gimnazială 
"Vasile Scurtu" Parva 

Rural 19 4 1 9 3 2 0 0 

Școala Gimnazială 
Petriș 

Rural 14 8 3 3 0 0 0 0 

Școala Gimnazială 
Pinticu 

Rural 12 2 1 2 3 4 0 0 

Școala Gimnazială 
"Sever Pop" Poiana 
Ilvei 

Rural 58 10 12 10 14 9 3 0 

Liceul Teoretic "Radu 
Petrescu" Prundu 
Bârgăului 

Rural 10 2 3 3 0 1 1 0 

Școala Gimnazială 
Nr.1 Rebra 

Rural 11 4 3 2 1 0 1 0 

Școala Gimnazială 
"Iacob Si Ioachim 
Mureșanu" Rebrișoara 

Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 

Școala Gimnazială "Ion 
Pop Reteganul" 
Reteag 

Rural 14 4 2 3 3 1 1 0 
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Liceul Tehnologic 
"Florian Porcius" 
Rodna 

Rural 13 1 1 4 1 3 3 0 

Școala Gimnazială 
Romuli 

Rural 6 2 2 2 0 0 0 0 

Școala Gimnazială 
"Ioan S.Pavelea" 
Runcu Salvei 

Rural 2 2 0 0 0 0 0 0 

Școala Profesională 
"Tiberiu Morariu" 
Salva 

Rural 19 2 3 5 5 3 1 0 

Școala Gimnazială 
Sânmihaiu De Câmpie 

Rural 11 5 2 3 0 1 0 0 

Școala Gimnazială 
Silivașu De Câmpie 

Rural 5 3 2 0 0 0 0 0 

Școala Gimnazială 
Spermezeu 

Rural 13 7 3 1 2 0 0 0 

Școala Gimnazială 
"Enea Grapini" Șanț 

Rural 10 2 4 2 1 1 0 0 

Școala Gimnazială Șieu Rural 12 7 2 1 0 0 2 0 

Școala Gimnazială 
Șieu-Măgheruș 

Rural 16 4 5 3 2 1 1 0 

Școala Gimnazială 
Șieu-Odorhei 

Rural 12 3 2 3 2 1 1 0 

Școala Gimnazială 
Șieuț 

Rural 19 10 5 2 2 0 0 0 

Școala Gimnazială 
Șintereag 

Rural 72 11 12 12 7 20 10 0 

Școala Gimnazială 
Tărpiu 

Rural 7 1 2 3 0 1 0 0 

Școala Profesională 
Târlișua 

Rural 32 11 2 4 3 11 1 0 

Liceul Teoretic 
"Constantin Romanu 
Vivu" Teaca 

Rural 13 1 3 4 3 2 0 0 

Liceul Tehnologic 
Telciu 

Rural 15 1 1 8 2 2 1 0 

Școala Gimnazială 
Tureac 

Rural 1 1 0 0 0 0 0 0 

Școala Gimnazială 
Uriu 

Rural 2 1 1 0 0 0 0 0 

Școala Gimnazială 
Urmeniș 

Rural 27 10 5 5 4 3 0 0 

Școala Gimnazială 
Viile Tecii 

Rural 9 8 1 0 0 0 0 0 
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Școala Gimnazială 
"Dsida Jeno" Vița 

Rural 6 0 1 1 2 0 2 0 

Școala Gimnazială 
"Nicolae Drăganu" 
Zagra 

Rural 15 6 4 2 1 1 1 0 

 
Un fapt înbucurător a fost că nu s-au înregistrat cazuri de fraudă sau tentative de fraudă. Ca 

puncte slabe înregistrate au fost decalajul între notele obținute de elevi la disciplinele Limba și 
literatura română și Matematică precum și procentul elevilor cu medii de 10, procent care a scăzut 
față de anul anterior de la 0.34% la 0% 

9.2 Examenul de BACALAUREAT 

Examenul de Bacalaureat din județul Bistrița-Năsăud a fost organizat și s-a desfășurat în baza 
Ordinului M.E.N. nr. 5453 din 31 august 2020 cu modificările și completările ulterioare. 

În fiecare centru de examen, respectiv, de evaluare, au fost asigurate măsurile de prevenire 
și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 și s-au respectat măsurile de prevenire și combatere a 
îmbolnăvirilor cu noul virus, conform ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării și al 
Ministerului Sănătății nr. 5487/1494/2020. 

Sesiunea iunie – iulie 
Rata finală de promovare a absolvenților din promoția curentă și din promoțiile anterioare, 

înregistrată la sesiunea iunie-iulie 2021 a examenului național de Bacalaureat, după soluționarea 
contestațiilor, este de 69.8%,  iar rata de promovare, în județul Bistrița-Năsăud, este de 66,14%, în 
creștere ușoară față de anul 2020 dar sub rata națională din acest an. 

 

Anul Înscriși Prezenți Reușiți Promovabilitate 

2019-2020 2401 2322 1534 66,06 % 

2020-2021 2072 1973 1305 66,14% 

 

 
 

La nivelul unităților de învățământ un rezultat mai bun au obținut Colegiile Naționale pe 
primul loc situânduse Colegiul Național Andrei Mureșanu cu un procent de 96.57 urmat imediat de 
Colegiul Național Liviu Rebreanu cu 95.75. 

 

66.06% 66.14%

69.80%

64.00%

65.00%

66.00%

67.00%

68.00%

69.00%

70.00%

71.00%

2020 2021 la nivel național 
2021

Rezultate promovabilitate BAC
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Unitate Localitate Înscriși 
Reușiți 
TOTAL 

Prezenți Promovabilitate 

 Total  2072 1305 1973 66.14 

Colegiul Național 
"Petru Rareș" Beclean 

Beclean 153 115 151 76.16 

Liceul Tehnologic 
"Henri Coandă" 
Beclean 

Beclean 24 2 15 13.33 

Liceul Tehnologic 
Agricol Beclean 

Beclean 56 6 50 12.00 

Colegiul Național 
"Andrei Mureșanu" 
Bistrița 

Bistriţa 205 197 204 96.57 

Colegiul Național 
"Liviu Rebreanu" 
Bistrița 

Bistriţa 212 203 212 95.75 

Liceul De Muzică 
"Tudor Jarda" Bistrița 

Bistriţa 45 41 45 91.11 

Liceul Creștin "Logos" 
Bistrița 

Bistriţa 14 12 14 85.71 

Colegiul Tehnic 
"Infoel" Bistrița 

Bistriţa 160 120 156 76.92 

Liceul De Arte 
"Corneliu Baba" 
Bistrița 

Bistriţa 69 49 67 73.13 

Liceul Teoretic Sanitar 
Bistrița 

Bistriţa 77 54 75 72.00 

Liceul Cu Program 
Sportiv Bistrița 

Bistriţa 134 55 129 42.64 

Liceul Tehnologic De 
Servicii Bistrița 

Bistriţa 35 10 33 30.30 

Liceul Tehnologic 
Agricol Bistrița 

Bistriţa 23 4 21 19.05 

Liceul Tehnologic 
"Grigore Moisil" 
Bistrița 

Bistriţa 78 12 67 17.91 

Liceul Tehnologic 
Bistrița 

Bistriţa 40 3 33 9.09 

Liceul Tehnologic "Ion 
Căian Românul" 
Căianu Mic 

Căianu Mic 26 15 24 62.50 

Liceul Teoretic "Henri 
Coandă" Feldru 

Feldru 25 5 21 23.81 

Liceul Tehnologic 
Feldru 

Feldru 22 2 21 9.52 
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Liceul Tehnologic 
Lechința 

Lechinţa 12 1 9 11.11 

Liceul Tehnologic 
"Liviu Rebreanu" 
Maieru 

Maieru 25 6 25 24.00 

Colegiul Național 
"George Coșbuc" 
Năsăud 

Năsăud 169 159 169 94.08 

Liceul Economic 
Năsăud 

Năsăud 143 44 125 35.20 

Liceul Silvic 
"Transilvania" Năsăud 

Năsăud 70 7 55 12.73 

Liceul Teoretic "Radu 
Petrescu" Prundu 
Bârgăului 

Prundu 
Bârgăului 

82 72 81 88.89 

Liceul Teoretic 
"Solomon Haliță" 
Sângeorz-Băi 

Sângeorz-
Băi 

134 101 134 75.37 

Liceul Teoretic 
"Constantin Romanu 
Vivu" Teaca 

Teaca 19 7 18 38.89 

Liceul Tehnologic 
Telciu 

Telciu 20 3 19 15.79 

 
  Sesiunea august – septembrie 

Rata finală de promovare, înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului național 
de Bacalaureat 2021, după soluționarea contestațiilor, este de 31,58%, mai mică față de cea 
obținută anul trecut, respectiv 36,77% 
 Prin urmare, din 465 candidați prezenți, 171  au promovat examenul în această sesiune.  
 

Anul școlar Înscriși Prezenți Reușiți Promovabilitate 

2019-2020 594 465 171 36,77% 

2020-2021 606 494 56 31.58% 

 
Situația rezultatelor pe medii este următoarea: 
 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. 
elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 
6 - 

6.99 
7 - 

7.99 
8 - 

8.99 
9 - 

9.99 
10 

606 494  156  257  78  129  23  3  1  0  
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Rezultatele pe unități școlare, situația se prezintă astfel: 
 

Unitate Localitate Înscriși Prezenți 
Reușiți 
TOTAL 

Promovabilitate 

 Total   606 494 156 31.58 

Colegiul Național "Andrei 
Mureșanu" Bistrița Bistriţa 

8 7 4 57.14 

Colegiul Național "George 
Coșbuc" Năsăud Năsăud 

4 4 3 75.00 

Colegiul Național "Liviu 
Rebreanu" Bistrița Bistriţa 

10 8 6 75.00 

Colegiul Național "Petru 
Rareș" Beclean Beclean 

37 33 7 21.21 

Colegiul Tehnic "Infoel" 
Bistrița Bistriţa 

49 42 13 30.95 

Liceul Creștin "Logos" 
Bistrița Bistriţa 

3 3 2 66.67 

Liceul Cu Program Sportiv 
Bistrița Bistriţa 

96 85 26 30.59 

Liceul De Arte "Corneliu 
Baba" Bistrița Bistriţa 

13 13 9 69.23 

Liceul De Muzică "Tudor 
Jarda" Bistrița Bistriţa 

4 4 2 50.00 

Liceul Economic Năsăud Năsăud 65 51 14 27.45 

Liceul Silvic "Transilvania" 
Năsăud Năsăud 

40 27 9 33.33 

Liceul Tehnologic Agricol 
Beclean Beclean 

21 18 5 27.78 
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Liceul Tehnologic Agricol 
Bistrița Bistriţa 

15 10 3 30.00 

Liceul Tehnologic Bistrița Bistriţa 
25 18 3 16.67 

Liceul Tehnologic De Servicii 
Bistrița Bistriţa 

26 20 2 10.00 

Liceul Tehnologic Feldru Feldru 7 5 0 .00 

Liceul Tehnologic "Grigore 
Moisil" Bistrița Bistriţa 

47 41 11 26.83 

Liceul Tehnologic "Henri 
Coandă" Beclean Beclean 

7 6 1 16.67 

Liceul Tehnologic "Ion Căian 
Românul" Căianu Mic Căianu Mic 

4 3 1 33.33 

Liceul Tehnologic Lechința Lechinţa 
7 2 1 50.00 

Liceul Tehnologic "Liviu 
Rebreanu" Maieru Maieru 

10 9 1 11.11 

Liceul Tehnologic Telciu Telciu 12 7 1 14.29 

Liceul Teoretic "Constantin 
Romanu Vivu" Teaca Teaca 

11 9 3 33.33 

Liceul Teoretic "Henri 
Coandă" Feldru Feldru 

16 13 1 7.69 

Liceul Teoretic "Radu 
Petrescu" Prundu Bârgăului 

Prundu 
Bârgăului 

7 6 5 83.33 

Liceul Teoretic Sanitar 
Bistrița Bistriţa 

30 24 9 37.50 

Liceul Teoretic "Solomon 
Haliță" Sângeorz-Băi 

Sângeorz-
Băi 

32 26 14 53.85 

 

9.3. Examenul pentru certificarea calificării absolvenților învățământului liceal, filieră 
vocațională 

Examenul pentru certificarea calificării s-a desfăşurat conform O.M.E.N. nr. 4433 din 
29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare 
a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, cu completările din Ordinul 4450 
din 03.06.2020, în centre de examinare organizate în cadrul următoarelor unități școlare: 

- Colegiul Național ,,George Coșbuc” Năsăud; 
- Liceul de Arte ,,Corneliu Baba” Bistrița; 
- Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistriţa; 
- Liceul cu Program Sportiv Bistrița. 
Proiectele susținute în vederea obținerii atestatului profesional s-au adaptat la noile condiții 

determinate de organizarea activității în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea 
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îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în acest context o parte din proiecte s-au adaptat la condițiile 
de prezentare prin intermediul tehnologiei. Specialitățile practice au realizat progrese semnificative 
în sensul conceperii unor activități de certificare profesională care se înregistrează sau se finalizează 
cu proiecte realizate în programe de prelucrare pe calculator. Expozițiile de prezentare au fost 
completate în unele cazuri și de filmulețe de prezentare care au adus un plus în promovarea școlilor 
și a specialităților respective. 

 
Situaţia statistică privind rezultatele examenului pentru certificarea calificării absolvenților 

învățământului liceal, filiera vocațională: 
 

Unitatea de învățământ 

În
sc

ri
şi

 

P
re

ze
n

ţi
 

A
b

se
n

ţi
 

P
ro

m
o

va
ţi

 

R
es

p
in

şi
 

P
ro

m
o

va
b

ili
ta

te
 

Colegiul Național ,,George Coșbuc” 
Năsăud 
Specializarea: Învățător-educator 

29 29 0 29 0 100% 

Liceul de Arte ,,Corneliu Baba” Bistrița 
Specializarea: Arte plastice și decorative 

33 30 3 30 0 100% 

Liceul de Artă ,,Corneliu Baba” Bistrița 
Specializarea: Arhitectură și design 

32 31 1 31 0 100% 

Liceul de Muzică ,,Tudor Jarda” Bistrița 
Specializarea: Învățător-educator 

27 27 0 27 0 100% 

Liceul de Muzică ,,Tudor Jarda” Bistrița 
Specializarea: Muzică 

6 6 0 6 0 100% 

Liceul cu Program Sportiv Bistrița 
Filiera: Sportivă 

79 63 16 63 0 100% 

 
Învățământul vocațional a trecut printr-o perioadă dificilă în anul școlar 2020-2021 deoarece 

suspendarea activității față în față a îngreunat dezvoltarea deprinderilor practice la elevi. Cu toate 
acestea prin trecerea activității practice în sistem on-line s-a forțat adaptarea disciplinelor 
vocaționale la utilizarea cât mai mult a noilor tehnologii. Exercițiul plastic sau muzical a fost 
completat de dezvoltarea abilității de înregistrare și prelucrare a înregistrărilor sau de dezvoltare a 
proiectelor artistice prin utilizarea unor programe adaptate în acest sens, iar în perioada următoare 
aceste abilități pot să fie utilizate și în anii următori.  Învățământul pedagogic s-a adaptat mult mai 
bine la situația epidemiologică, iar rezultatele obținute de cele două licee de profil din județ sunt 
notabile. 

 

9.4 Examenul de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de 
matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică 

 
În toate unitățile de învățământ în care s-a susținut acest examen procentul de promovabilitate a 
fost de 100%, notele fiind peste 7. 
 
 

mailto:isjbn@isjbn.ro


 
 
 

  

Str. 1 Decembrie, Nr.5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420080 
Tel: +4 0263 213 529, Fax: +4 0263 216 654, E-mail: isjbn@isjbn.ro                                                                                                                       
www.isjbn.ro                                                                                                                                                                                            pg. 102 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  

JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 

Unitatea şcolară 

Număr elevi 

D
in

 c
la

se
le

 d
e 
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ro
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l 
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ri
şi

 la
 a

te
st

at
 

P
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n

ţi
 

Promovaţi 

R
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p
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P
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m
o
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b
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%
 

Nr. 

Tranşe de medii 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 

Colegiul Tehnic 
INFOEL Bistrita 

Matematică 
informatică - 
intensiv 

47 46 46 8 14 16 8 0 100% 

Liceul Economic 
Năsăud 

Matematică 
informatică - 
intensiv 

21 21 21 10 7 4 0 0 100% 

Colegiul National 
”George Coșbuc” 

Matematică 
informatică - 
intensiv 

15 15 15 0 0 3 12 0 100% 

Colegiul Național 
Andrei Mureșanu 
Bistrița 

Matematică 
informatică - 
intensiv 

32 31 31 0 1 9 11 0 100% 

Colegiul Național Liviu 
Rebreanu Bistrița 

Matematică 
informatică - 
intensiv 

50 50 50 0 1 11 38 0 100% 

Colegiul Național 
Petru Rareș Beclean 

Matematică 
informatică - 
intensiv 

29 29 29 0 2 4 22 0 100% 

TOTAL 194 192 192 18 25 47 101 0 100% 

 

9.5 Examene de absolvire a liceelor tehnologice/ școlilor profesionale/ școlilor postliceale 

 
AN  ȘCOLAR 2019 – 2020 

Absolvenți județ BN Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși Procent 

Absolvenți de liceu – N4 824 824 0 824 0 100% 

Învățământ profesional – 
N3 

492 492 0 492 0 100% 

Învățământ postliceal – 
N5 

313 313 0 313 0 100% 

TOTAL 1629 1629 0 1629 0 100% 
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AN  ȘCOLAR 2020-2021 

Absolvenți județ BN Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși 
% de 

promov. 

Absolvenți de liceu – N4 745 745 0 745 0 100% 

Învățământ profesional – 
N3 

572 
 

572 0 572 0 100% 

Învățământ postliceal – 
N5 (feb.2021) 
Învățământ postliceal – 
N5(iulie 2021) 
Învățământ postliceal – 
N5(august 2021) 

19 
 

52 
 

270 

19 
 

52 
 

270 

0 
 

0 
 

0 

19 
 

52 
 

270 

0 
 

0 
 

0 

100% 
 

100% 
 

TOTAL 1658 1658 0 1658 0 100% 

 

 
Fiind un an special în care au apărut ordine privind modficarea și completarea metodologiilor 
inițiale, evaluarea absolvenţilor a fost on-line, susținerea și evaluarea proiectului, echivalare probă 
scrisă şi practică la învățământul postliceal, nivel 5  şi evaluarea proiectelor la învățământ 
profesional, nivel 3 și liceul tehnologic nivel 4. 

 
 Rezultate statistice pe nivele de învățământ: 

a. Absolvenţi învăţământ liceal, filiera tehnologică - Nivel 4 

824 824
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NR. 
crt. 

Calificarea profesională 
Absolvenți- 

liceu 
tehnologic 

1 Coafor-stilist 25 

2 Organizator banqeuting 26 

3 Tehnician de telecomunicații  14 

4 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului  53 

5 Tehnician horticultor 14 

6 Tehnician în achiziții și contractări 30 

7 Tehnician în activităţi economice 334 

8 Tehnician în automatizări 18 

9 Tehnician în instalaţii electrice  15 

10 Tehnician în prelucrarea lemnului - seral 8 

11 Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere 61 

12 Tehnician în turism  20 

13 Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații  69 

14 Tehnician prelucrari pe mașini cu comandă numerică  26 

15 Tehnician veterinar  32 

  Total 745 

 
b. Absolvenți din învăţământul profesional cu durata de 3 ani: 

 

Nr. 
crt. 

Calificarea profesională 
Absolvenți 
învățământ 
profesional 

 Bucătar 45 

 Comerciant - vânzător 15 

 Confecționer produse textile 23 

 Electrician exploatare joasă tensiune 20 

 Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 35 

 Tinichigiu vopsitor auto 23 

 Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 24 

 Lăcătuș mecanic prestări servicii 8 

 Lucrător în agroturism 17 

 Pădurar 24 

 Mecanic auto 129 

 Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor 14 

 Operator la mașini cu comandă numerică 34 

 
Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie 
publică  

27 

 Cofetar - patiser 40 

 Sudor 85 

 Zugrav,ipsosar,vopsitor,tapetar 9 

  Total 572 
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c. Absolvenți învățământ postliceal - nivelul 5 de calificare 
 

Nr. 
crt. 

Calificarea profesională 
Absolvenți 
învățământ  
postliceal 

1 Asistent medical de farmacie 52 

2 Asistent medical generalist  270 

3 Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare 9 

4 
Tehnician proiectant urbanism și amenajarea 
teritoriului 

10 

  Total 341 

 
Învățământul profesional este o rută de profesionalizare din ce în ce mai atractivă și are ca 

obiective: 
 promovarea și dezvoltarea învățământului profesional și tehnic; 
 implementarea la scară naţională a învăţământului profesional dual; 
 realizarea de studii cu privire la nevoile agenţilor economici în ceea ce priveşte asigurarea cu 

personal calificat, precum şi la inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii; 
 reînfiinţarea/modernizarea atelierelor şcoală pentru învăţământul profesional şi cel 

tehnologic; 
 formarea cadrelor didactice și a tutorilor în domeniul învățării la locul de muncă; 
 dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic de nivel 5 terţiar nonuniversitar, în domenii 

cu potenţial de creştere, relevante pentru dezvoltarea economică a României; 
 stimularea parteneriatelor de tip public – privat; 
 dezvoltarea de programe de calificare/formare continuă, în funcţie de nevoile înregistrate 

pe piaţa muncii; 
 diseminarea și promovarea, în continuare, a bunelor practici din domeniul învățământului 

profesional dual, implicând mediul economic; 
 continuarea actualizării calificărilor profesionale la cerințele pentru nivele 3 și 4; 
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