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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 

ȚINTELE STRATEGICE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 
 
 

I. Implementarea eficientă a curriculumului şi asigurarea 
pentru elevi a unui parcurs educaţional eficient cu  rezultate 
bune la examenele naţionale 
 
I.1. Evaluarea activităţii educaţionale prin inspecţii şcolare 

I.2  Aplicarea documentelor elaborate de ME  
I.3  Verificarea  activității didactice  
I.4  Asigurarea calităţii educaţiei  
I.5  Consilierea și îndrumarea profesională a cadrelor didactice 
I.6 Educaţia STEM 

 

II. Consilierea și orientarea elevilor în vederea asigurării unui 
mediu educaţional optim   
 

II.1 Asigurarea cadrului instituţional şi managerial de calitate  
II.2 Monitorizarea  activităților, serviciilor și programelor de orientare și consiliere 
a elevilor  
II.3 Reducerea absenteismului 
II.4  Promovarea învățământului special  
II.5 Asigurarea unui mediu educațional incluziv 
II.6  Creşterea numărului  de antepreşcolari înscrişi în creşe  

 

III. Practicarea  unui management eficient, bazat pe principiile 
asigurării calităţii în educaţie 

III.1 Compatibilizarea strategiilor educaționale judeţene cu politicile  M.E.  
III.2 Practicarea  unui management eficient, bazat pe principiile asigurării calităţii           
        în educaţie 
III.3 Consilierea, monitorizarea, controlul și evaluarea, prin inspecții școlare a  
         modului de aplicare de către echipele manageriale a atribuțiilor/funcțiilor  
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         manageriale în domeniul resurselor umane din unitățile de învățământ  
         preuniversitar din județ 
III.4 Facilitarea participării personalului didactic la activități şi programe de  
        formare continuă și perfecţionare 
III.5 Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare, în domeniul educațional,  
        precum și în domeniul încadrării, normării și salarizării 

 

IV. Eficientizarea învăţământului profesional și tehnic  
 

V. Derularea unor proiecte şi programe educative locale, 
naţionale şi europene/internaţionale, de calitate  
 

      V.1 Facilitarea informării privind  inițierea și implementarea proiectelor educative    
             locale, județene, naționale și internaționale 

V.2 Asigurarea de consultanţă în ceea ce priveşte accesarea și implementarea     
       proiectelor educaționale europene 
V.3 Asigurarea accesului la educație pentru toţi copiii  
V.4 Prevenirea segregării şi violenței  
 

VI. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale 
VI.1 Derularea  de parteneriate educaţionale cu administraţia locală, comunitate,  
        agenţi economici, sindicate, O.N.G.-uri 
VI.2 Îmbunătățirea calității comunicării organizaționale 
VI.3 Dezvoltarea şi consolidarea comunităţii de alumni 
 

VII. Investiţii în infrastructura şcolară 
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PLAN OPERAȚIONAL 2022-2023 

Implementarea eficientă a curriculumului şi asigurarea pentru elevi a 
unui parcurs educaţional eficient cu  rezultate bune la examenele 
naţionale 

 

I.1 Evaluarea activităţii educaţionale prin inspecţii şcolare 

 
 

Măsuri și acțiuni 

 
Resurse 
necesare 

 

Termen 

 
Indicatori Beneficiari Responsabili 

Monitorizarea activităţii conducerilor 
unităţilor de învăţământ  

Reglementări 
legale în vigoare 
 
 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr cadre  didactice cu 
elevi care au rezultate 
foarte  bune la concursuri, 
examene naționale etc. 

Cadre didactice 
Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

Inspectorul şcolar pentru 
management 

• Verificarea modului de asigurare 
a condiţiilor igienico-sanitare a 
stării de sănătate și securitate a 
elevilor personalului şcolii și a 
utilizării eficiente a spaţiilor de 
învăţământ. 

• Verificarea condiţiilor în 
internatele şcolare 

• Verificarea condiţiilor de servire a 

Reglementări 
legale în vigoare. 
Rapoarte ale 
inspecţiilor DSP 
şi DSV. 

 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Avizele şi fişele de 
aptitudini pentru 
personalul angajat  
Existența autorizațiilor 
sanitare și adeverinţelor 
medicale  ale  elevilor  şi 
preşcolarilor 

Cadre didactice 
Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISGA 
Inspectori școlari  
Inspectorul şcolar pentru 
management 
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mesei în cantinele şcolare 
Elaborarea unor strategii în ceea ce 
priveşte dezvoltarea unităţilor şcolare 

Rapoarte de 
analiză ale 
examenelor 
naţionale. 
Rapoarte de 
analiză ale 
simulărilor 
examenelor 
naţionale. 
Rapoarte ale 
evaluării 
standardizate în 
cele 7 unităţi 
pilot din judeţ. 

Anul şcolar  
2022-2023 

Existenţa rapoartelor de 
analiză şi a unui grafic de 
activităţi propuse pentru 
eficientizarea procesului 
de învăţământ. 
Existența procedurilor 
privind evaluarea cadrelor 
didactice. 

Directori 
Cadre didactice 

Inspectori școlari 

 

I.2  Aplicarea prevederilor din documentele elaborate de ME 
 
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Aplicarea documentelor de politică 
educaţională în domeniul 
curriculumului şi a finalităţilor pe 
nivele de şcolarizare, respectând 
legislaţia în vigoare. 

Planurile-cadru, 
programele şcolare în 
vigoare, programele pentru 
examenele naţionale. 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr de informări şi adrese Toți beneficiarii 
învăţământului 
preuniversitar 

ISG 
ISGA  
Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 

Aplicarea și respectarea documentelor 
legislative – Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011şi legislaţia subsecventă 
(metodologii, regulamente etc.) 

Legea educaţiei naţionale 
1/2011 
 
Regulamentul- cadru de 
organizare şi funcţionare a  
inspectoratelor şcolare  

Anul şcolar  
2022-2023 

Existența documentelor 
școlare. 
Existența notelor de control  
Evidența proceselor verbale 
ale C.A. 

Cadre didactice 
Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Directori 

https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/retea%20scolara/conexe/OM_5530_2011_ROF%20inspectorate_scolare.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/retea%20scolara/conexe/OM_5530_2011_ROF%20inspectorate_scolare.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/retea%20scolara/conexe/OM_5530_2011_ROF%20inspectorate_scolare.pdf
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Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

 
ROFUIP(ordin 4183 din 4 
iunie 2022) 
 
ROF al  ISJ Bistriţa-Năsăud 

Promovarea sistemului de indicatori şi 
standarde pentru realizarea şi 
evaluarea calităţii educaţiei în 
unităţile de învăţământ din judeţ 

Legea nr. 87/2006 pentru 
aprobarea OUG   nr.  

75/2005 privind   
asigurarea calităţii 
educaţiei 

Anul şcolar  
2022-2023 

Note de control 
 

Toți beneficiarii 
învăţământului 
preuniversitar 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 

Aplicarea sistemului de control 
managerial intern în toate unitățile de 
învățământ. 
Elaborarea procedurilor organizației 
școlare și monitorizarea riscurilor. 

 
OSGG nr. 600/2019 

Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul procedurilor  
Existența deciziilor 
Existența planului de  măsuri 
corective  
Existența registrului de 
riscuri 

Toți beneficiarii 
învăţământului 
preuniversitar 

Inspectori școlari 
Directori ai unităţilor 
de învăţământ 

Asigurarea prelucrării actelor 
normative la nivelul conducerii 
unităţilor şcolare 

Reglementări legale 

 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Procese-verbale ale 
ședințelor C.A. și C.P 

Toți beneficiarii 
învăţământului 
preuniversitar 

Inspectori școlari 

Verificarea planurilor de măsuri 
întocmite în urma inspecţiilor şcolare, 
sanitare, a celor efectuate de poliţie 
sau pompieri, în scopul remedierii 
eventualelor deficienţe identificate la 
nivelul unităţilor școlare și asigurării 
climatului de siguranţă 

Procese verbale, note de 
control, rapoarte 

 

 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Existența procedurilor, a  
Regulamentului intern și 
proceselor verbale  
Existența planului de măsuri 

Toți beneficiarii 
învăţământului 
preuniversitar 

Inspectori școlari 
Directorii unităților de 
învățământ 

Verificarea modului de utilizare 
eficientă a resurselor financiare 
repartizate la nivel naţional şi local 

Reglementări legale 

 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Existența documentelor 
financiar-contabile(plan 
achiziţii, referate de 
necesitate) 
Fişe de inspecţie tematică 
Note de control audit 
financiar  

Toți beneficiarii 
învăţământului 
preuniversitar 

ISG 
Compartimentul 
financiar-contabil 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/ORDIN_4183_2022_New_ROFUIP.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/ORDIN_4183_2022_New_ROFUIP.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EhwPb86exJd-63bFSm1iIbxTC_hetbWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EhwPb86exJd-63bFSm1iIbxTC_hetbWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EhwPb86exJd-63bFSm1iIbxTC_hetbWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EhwPb86exJd-63bFSm1iIbxTC_hetbWd/view?usp=sharing
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Superior/2016/asigurarea%20calitatii/Legea%2087_2006%20pt%20aprob%20OUG75_2005%20privind%20asigurarea%20calit%C4%83%C5%A3ii%20educa%C5%A3iei.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/OUG%2075-2005%20%28reactulizat%202021%29.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/OUG%2075-2005%20%28reactulizat%202021%29.pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215629
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Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Proceduri 
Elaborarea planului de măsuri în 
vederea remedierii deficienţelor 
constatate şi urmărirea realizării 
activităţii de inspecţie şcolară 

Procese verbale, note de 
control. Metodologia 
privind fundamentarea 
cifrei de școlarizare 

Conform 
graficului de 
monitorizare 
și control 

Existența procedurilor. 
Existența planului de măsuri 
Număr unități cu deficiențe 

Toți beneficiarii 
învăţământului 
preuniversitar 

ISG 
ISGA  
Inspectori școlari 
Directori 
Consiliul consultativ al 
ISJ Bistriţa-Năsăud 

Organizarea examenelor de 

certificare a calificării profesionale, 

în conformitate cu calendarul, 

metodologiile şi precizările M.E. 

Legislaţia specifică  
sistemului de învăţământ  
Metodologia de organizare 
şi desfăşurare a  
examenelor de 
Certificare a 
competenţelor 

Conform 

calendarelor 

specifice 

Rezultatele la examenele 
naţionale de certificare a 
calificării profesionale 

Elevii 
Părinţii 

ISG 
ISGA 
Inspector şcolar Î.P.T. 
Directori de unităţi. ÎPT 
Consiliul consultativ al 
ISJ Bistriţa-Năsăud 

https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_4759_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_4759_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_4759_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_4759_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_4759_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_4759_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OM_4759_2022.pdf
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I.3 Verificarea  activității didactice 
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse 
necesare 

 

Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Consilierea conducerii unităţilor de 

învăţământ în vederea respectării 

metodologiilor referitoare la ofertele de 

CDŞ/CDL şi fundamentarea acestora, pe 

rezultatele analizei de nevoi  
Adaptarea ofertelor CDŞ/ CDL la specificul 
local 

Resurse 
materiale 
existente în şcoli 
Oferta 
educaţională a  
şcolilor 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr de programe, oferta 
educaţională 

Directorii unităţilor de 
învăţământ  
Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 

Aplicarea CDŞ la nivelul unității de 
învățământ pentru anul școlar 2022- 2023 şi 
proiectarea CDȘ pentru 2023 – 2024 

Broșuri  
Materiale 
informare 

Anul şcolar  
2022-2023 

Existența procedurii specifice 
Existența solicitărilor de avizare. 
Numărul programelor C.D.Ș. 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

Inspectori școlari 
Directorii unităților de 
învățământt 
preuniversitar 

Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea 
activităţii didactice la nivelul județului 
Bistriţa-Năsăud, în vederea corelării 
obiectivelor la nivel naţional cu cele 
stabilite la nivel local, în funcţie de 
resursele fiecărei unităţi de învăţământ 

Documente 
specifice ale 
M.E. 

 

Anul şcolar  
2022-2023 

Procese-verbale 
Consfătuiri metodice 
 Număr de participanți, în 
procent de creștere față de anul 
precedent 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate  
Cadrele didactice 

 
 
Inspectori școlari 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/OM_3238_2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/OM_3238_2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/OM_3238_2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/OM_3238_2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/OM_3238_2021.pdf


 

   
                                                  INSPECTORATUL ȘCOLAR  

                                                            JUDEȚEAN BISTRIȚA–NĂSĂUD 

 

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

     Tel:    +40 (0)263 213529 

     Fax:   +40 (0)263 216654 

www.isjbn.ro 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 

 

I.4 ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI 
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Proiectarea activităţii de îndrumare, 
control, monitorizare şi evaluare a 
procesului instructiv-educativ, prin 
elaborarea şi implementarea graficului 
unic de monitorizare şi control 

Legislaţia în vigoare 
Adrese 
Note 
Dispoziţii şi decizii ISJ 
Graficul de monitorizare 
şi control al ISJ Bistriţa-
Năsăud  
Metodologii specifice 

Anul şcolar  
2022-2023 

Existența graficului de 
monitorizare şi control și a 
tematicii inspecțiilor 
școlare 
Existența notelor de 
control 
Existența procedurii 
specifice 
Existența planurilor de 
măsuri 
Centralizator inspecții 
școlare 

Elevii 
Părinţii, 
Cadrele didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 

Asigurarea educaţiei de bază prin 
eficientizarea activităţii de învăţare şi 
formare a competenţelor 

Documentaţie specifică  
Scrisori metodice 
Suporturi de curs 
Platforme e-learning 

Anul şcolar  
2022-2023 

Note de control  
Adrese transmise 

Personalul didactic 
 Elevii 
 Directorii 

ISG 
ISGA , 
Inspectorii şcolari 

Realizarea activităţilor de monitorizare, 
îndrumare şi control pentru verificarea 
aplicării integrale şi corecte a Planurilor-
cadru în vigoare, cât şi a noilor documente 
legislative, care reglementează activitatea 
în domeniul educaţiei 

Legislaţia în vigoare 
Graficul de monitorizare 
şi control al ISJ Bistriţa-
Năsăud 

Anul şcolar  
2022-2023 

Adrese transmise 
Note de control întocmite 

Elevi 
Părinți 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 
preuniversitar 

Stabilirea principalelor direcţii de acţiune 
în derularea activităţii didactice şi 
metodico-ştiinţifice: recapitulare, aplicare, 
analiză, planuri de îmbunătăţire, planuri 
individualizate de învăţare 

Legislaţia în vigoare 
Adrese, note, dispoziţii 
ME 
Proceduri 

Anul școlar 2022-
2023 

Note de control  
Rezultatele şi analiza 
evaluărilor elevilor 

Elevi  
Părinți 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Directorii  unităţilor 
de învăţământ 

Coordonarea modului de aplicare a Legislaţia în vigoare Anul şcolar  Numărul cursurilor Elevi ISG 

https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
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Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

metodelor moderne de predare-învăţare 
prin utilizarea echipamentelor IT în cursul 
actului didactic 

Adrese, note, dispoziţii 
ISJ, ME 

2022-2023 absolvite 
Numărul cursanţilor  
Rapoarte de inspecţie 

Părinți 
Cadre didactice 

ISGA 
Inspectorii şcolari 
Directorii    unităţilor 
de învăţământ 

Organizarea şi desfăşurarea simulărilor şi a 
examenelor naţionale: 
Evaluarea națională a elevilor de clasa a 

II-a, a IV-a, a VI-a 
 
Evaluarea națională - clasa a VIII-a 
 
Examenul național de Bacalaureat 
 
 
Concursul național pentru ocuparea 

posturilor didactice 

Legislaţia în vigoare 
Adrese, note, dispoziţii 
decizii ISJ 
Metodologii specifice 

 

 
 

Modulele IV, V 
din anul şcolar  
2022-2023 

Organizarea simulărilor şi a 
examenelor naţionale 
Rezultate obţinute 

Elevi  
Părinți 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 
preuniversitar 

 

https://www.edu.ro/EN_II_IV_VI
https://www.edu.ro/EN_II_IV_VI
http://evaluare.edu.ro/
http://bacalaureat.edu.ro/
http://titularizare.edu.ro/
http://titularizare.edu.ro/
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I.5 Consilierea și îndrumarea profesională a cadrelor didactice  
 
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Organizarea de activități de 
consultanţă pentru directori și cadrele 
didactice în special  în domeniul   
asigurării calităţii 

Legislație 
specifică, 
Documente 
manageriale 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Realizarea standardelor 
de calitate.  
Existența rapoartelor de 
consiliere 

Directori 
Cadre didactice 

ISGA, Inspectorul pentru 
management instituțional, 
Inspectori școlari 

Efectuarea de inspecţii de specialitate, 
mai ales în cazul cadrelor didactice 
debutante şi necalificate/ în curs de 
calificare, în vederea consilierii 
acestora 

Legislație specifică 
Fișe de evaluare 

 
 

Anul școlar 
2022-2023 

Număr de inspecții Cadre didactice ISGA 
Inspectori școlari 

Eficientizarea activităţii de inspecţie 
şcolară în scopul consilierii, 
monitorizării şi îndrumării activităţii 
cadrelor didactice pentru asigurarea 
educaţiei de calitate pentru toţi elevii 

Grafic   de  
monitorizare şi 
control al ISJBN şi 
graficele 
inspectorilor 
şcolari 

Anul şcolar  
2022-2023 

Rapoarte, procese – 
verbale de  inspecţii, 
note de control 

Cadre didactice 
Directori 
Elevi 

ISGA 
Inspectori școlari 

 

https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
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I.6 Edicaţia STEM  
 
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Menţinerea numărului de grupe de 
robotică din judeţ 

Kit robotică 
Laboratoare STEM 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr de echipe de 
robotică 
Număr laboratoare 
STEM 

Elevi 
Cadre didactice 

ISG 
Inspectorul de informatică 
Mentori echipe de 
robotică 
Directori 

Organizarea unor evenimente 
demonstrative 

Spaţiu pentru 
eveniment 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr de evenimente 
organizate 

Elevi 
Cadre didactice 

ISG 
Inspectorul de informatică 
Mentori echipe de 
robotică 

Organizarea Taberei Naţionale de 
Robotică 

Spaţiu pentru 
evenimente 
Platformă e-
learning 

Vacanţa de vară Numărde echipe 
participante  

Elevi 
Cadre didactice 

ISG 
Inspectorul de informatică 
Mentori echipe de 
robotică 
Directori 

Participarea elevilor la evenimentul 
Noapatea Cercetătorilor 

Proiecte  Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul de elevi care 
participanţi 

Elevi 
Cadre didactice 

ISG 
Directori 
Profesori de informatică 
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II. Consilierea și orientarea elevilor în vederea asigurării unui mediu 
educaţional optim   
 
II.1 Asigurarea cadrului instituţional şi managerial de calitate 
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Organizarea de activități de 
consultanţă în probleme de 
management educaţional și 
organizațional 

Documente manageriale Anul şcolar  
2022-2023 

Realizarea standardelor 
de calitate  
Existența rapoartelor de 
inspecție 

Directorii unităţilor de 
învăţământ 
Elevi  
Părinți 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectori şcolari pentru 
management instituțional 

Eficientizarea activităţii  Consiliului 
Consultativ al ISJ 

Regulament Consultativ ISJ Anul şcolar  
2022-2023 

Tematica întâlnirilor 
Procese-verbale şedinţă 

Directorii unităţilor de 
învăţământ 

Inspectorul şcolar pentru 
management instituţional 

Elaborarea documentelor de 
planificare şi organizare a activităţii 
la nivelul unităţilor conexe şi 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din judeţ 

Legislație școlară  
Planul managerial al ISJ 
Documente manageriale 

Anul şcolar  
2022-2023 

Documente manageriale 
corect întocmite de 
directori 

Personalul angajat al 
unităţilor de învăţământ 

Inspectorul şcolar pentru 
management instituţional, 
Directori 
 Cadre didactice 

Asigurarea accesului la programele 
şi cursurile de perfecţionare şi 
formare continuă în domeniul 
managementului instituţiilor 
educaţionale 

Programe de formare 
acreditate ale CCD în 
domeniul managementului 
educaţional, precum şi  ale 
altor furnizori de formare 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul cursurilor de 
formare 
Numărul directorilor 
unităţilor de învăţământ 
care au participat la 
cursuri de formare (cel 
puţin 45% dintre 
managerii şcolilor din 

Cadrele didactice 
Directori ai unităţilor de 
învăţământ 

ISG 
ISGA 
Inspectori şcolari pentru 
management instituțional, 
inspector școlar pentru DRU, 
CCD Bistriţa-Năsăud şi alţi 
furnizori   acreditaţi  de 
formare continuă 

https://www.ccdbn.ro/
https://www.ccdbn.ro/
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Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

judeţ) 

Organizarea activităţilor de 
marketing educaţional 
Organizarea târgului de oferte 
educaţionale 
Publicarea online a ofertelor 
educaţionale pe site-ul 
www.edubn.ro  

Instrumente de marketing 
Popularizarea ofertei 
educaţionale în şcolile din 
judeţ 

Modulele IV-
V din 
anul școlar 
2022 – 2023 

Nunărul de activităţi de 
promovare a ofertei 
liceelor 
Organizarea Târgului 
liceelor şi meseriilor 

Cadrele didactice 
Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspector şcolar pentru 
management instituțional,  
Directorii 
unităţilor de învăţământ 

Prezentarea exemplelor de bună 
practică în cadrul activităţilor 
metodice ale directorilor 

Programarea activităţilor 
metodice 

Anul şcolar  
2022-2023 

Procese-verbale 
 Rezultate proiecte şi 
activităţi 

Directorii unităţilor de 
învăţământ 
 Cadre didactice 

Inspector şcolar pentru 
management instituțional, 
Responsabilii cercurilor 
pedagogice ale directorilor 

Desfăşurarea activităţii de inspecţie 
în unităţile de învăţământ 
preuniversitar din judeţ în domeniul 
aplicării legislaţiei principale şi 
secundare pentru un management 
instituţional eficient 

Instrumente de 
monitorizare şi control 
(proceduri, fişe de 
monitorizare şi evaluare, 
proceduri de evaluare şi 
control, rapoarte de 
inspecţie) 
Legislaţia în vigoare 
 

Conform 
graficului de 
monitorizare 
şi control 

Întocmire rapoarte de 
inspecţie şi acordare de 
consiliere în toate 
unităţile inspectate 

Cadrele didactice, 
Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspector şcolar pentru 
management instituțional, 
Inspectorii şcolari 

Evaluarea anuală şi periodică a  
directorilor unităţilor de învăţământ 

Metodologii, proceduri 
Fişe de evaluare 
Grile de evaluare a 
directorilor şi directorilor 
adjuncţi 

Conform 
metodologiei 
în vigoare 

Raport de evaluare 
Notă de control 
Adrese de comunicare a 
calificativelor tuturor 
directorilor 

Directorii unităţilor de 
învăţământ 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 

Recunoaşterea performanței 

manageriale prin acordarea de 
recompense:gradații de merit, 
diplome 

Metodologia de acordare a 
gradaţiilor de merit 
Proceduri operaţionale 
Legislaţia specifică 

Modulele IV, 
V din 
anul şcolar 
2022 –2023 

Numărul gradaţiilor de 
merit acordate 

Directorii unităţilor de 
învăţământ 

ISG 
ISGA 
Inspector şcolar pentru 
management instituțional 
  Inspectorii şcolari 

Monitorizarea unităţilor de 
învăţământ particular în ceeea ce 

Legislaţie specifică, 
proiecte implementate 

Anul şcolar 
2022 –2023 

Calitatea spaţiilor şcolare, 
a logisticii, a activităţii 

Elevii 
Părinţii 

ISG 
ISGA 

http://www.edubn.ro/
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://www.isjbn.ro/ro/management/management-institutional/documente-evaluare-directori-si-directori-adjuncti-2021-2022
https://www.isjbn.ro/ro/management/management-institutional/documente-evaluare-directori-si-directori-adjuncti-2021-2022
https://www.isjbn.ro/ro/informatii-generale/gradatii-de-merit-sesiunea-2022
https://www.isjbn.ro/ro/informatii-generale/gradatii-de-merit-sesiunea-2022
https://www.isjbn.ro/ro/informatii-generale/gradatii-de-merit-sesiunea-2022
https://www.isjbn.ro/ro/informatii-generale/gradatii-de-merit-sesiunea-2022
https://www.isjbn.ro/ro/informatii-generale/gradatii-de-merit-sesiunea-2022
https://www.isjbn.ro/ro/informatii-generale/gradatii-de-merit-sesiunea-2022
https://www.isjbn.ro/ro/informatii-generale/gradatii-de-merit-sesiunea-2022
https://www.isjbn.ro/ro/informatii-generale/gradatii-de-merit-sesiunea-2022
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Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

priveşte asigurarea condiţiilor 
adecvate realizării unui demers 
didactic de calitate 

administrative 
Existența autorizațiilor de 
funcționare 

Cadrele didactice Inspectorii  şcolari 
Inspectorul școlar pentru 
învăţământ particular şi 
alternative educaţionale 

Consilierea directorilor unităţilor 
din învăţământul particular şi 
alternative educaţionale privind 
asigurarea calităţii 

Legislaţie specifică 

 

 
 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Numărul şedinţelor cu 
directorii 
Procese-verbale 
întocmite 

Directorii unităţilor de 
învăţământ particular 

ISG 
ISGA 
Inspectorul școlar pentru          
învăţământ particular  şi 
alternative educaţionale 

Proiectarea activităţii de îndrumare, 
control, monitorizare şi evaluare a 
procesului instructiv-educativ, prin 
elaborarea şi implementarea 
graficului unic de monitorizare şi 
control 

Legislaţia în vigoare 
Adrese, note, dispoziţii 
decizii ISJ 
Graficul de monitorizare şi 
control al ISJ Bistriţa-
Năsăud  
Metodologii specifice 

Modulele IV-
V din 
anul școlar 
2022 –2023 

Existența graficului de 
monitorizare şi control și 
a tematicii inspecțiilor 
școlare, 
Existența 
rapoartelor/proceselor 
verbale de control 
Existența procedurii 
specifice 
Existența planurilor de 
măsuri 
Centralizator inspecții 
Școlare 

Elevii 
Părinţii 
Cadrele didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 

Integrarea învăţământului 
particular acreditat în sistemul de 
învăţământ din judeţul Bistriţa-
Năsăud. 
Monitorizarea unităților de 
învăţământ particular 

Curriculum național  
Ofertă educaţională 
Graficul de monitorizare şi 
control al ISJ Bistriţa-
Năsăud 

Anul școlar  
2022 –2023 

Numărul unităților 
autorizate/acreditate 
Număr de preșcolari/elevi 
înscriși/absolvenți, 
Planuri de școlarizare- 
realizare 
Evidența traseului școlar 
al elevilor/absolvenților 

Elevii  
Părinţii 
Cadrele didactice 
Elevii  
Părinţii 
Cadrele didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari, Inspectorul 
pentru învățământ particular 

Monitorizarea activităţii comisiilor 
de evaluare şi de asigurare a calităţii 
din şcoli. 

Legea calităţii în educaţie 
Precizări ARACIP Legislaţie 
şcolară specifică 

Anul școlar 
2022 –2023 

Note de control, rapoarte Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA  
Inspectorii şcolari 

https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
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Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Verificarea elaborării procedurilor 
de lucru care să conducă la 
aplicarea corectă a legislației în 
vigoare 

Legea calităţii în educaţie 
Precizări ARACIP Legislaţie 
şcolară specifică 
PO CEAC 

Anul şcolar  
2022-2023 

Note de control, rapoarte Cadrele didactice  
Elevi 
Părinţi 
Comunitate 
 

Inspectorii şcolari 

Efectuarea de inspecții tematice 
pentru îmbunătăţirea evaluării 
interne, comparativ cu evaluările 
externe 

Legea calităţii în educaţie 
Precizări ARACIP Legislaţie 
şcolară specifică PO CEAC 

Anul şcolar  
2022-2023 

Note de control, rapoarte Beneficiarii 
învăţământului 
preuniversitar 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 

Crearea cadrului instituţional 
pentru asigurarea calităţii în 
educaţie şi verificarea modului de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă 
privind asigurarea calităţii în 
educaţie 

Ordonanţa de urgenţă 
privind asigurarea calităţii 
în educaţie 

Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul rapoartelor de 
monitorizare externă ale 
ISJBN, la  nivelul unităţilor 
de învăţământ din judeţ 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 

Organizarea de şedinţe cu directorii, 
Cercuri metodice, seminarii, 
conferinţe şi valorizarea exemplelor 
de bună practică în managementul 
instituţiilor educaţionale 

Programarea anuală a 
activităţilor metodice din 
cadrul Cercurilor 
pedagogice ale directorilor 
Materiale informative  
Rapoarte 
Statistici 

Anul şcolar  
2022-2023 

Cel puţin o şedinţă cu 
directorii, un cerc 
metodic, o conferinţă 
organizată. Procese-
verbale 

Directorii unităţilor de 
învăţământ 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Inspectorul şcolar pentru 
management instituţional 

Consilierea directorilor şi 
directorilor adjuncţi cu scopul 
eficientizării managementului 
unităţilor de învăţământ 

Tematica întâlnirilor Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul directorilor 
consiliaţi 

Directorii unităţilor de 
învăţământ  
Cadrele didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari, 
Inspectorul şcolar pentru 
management instituţional 

Transmiterea în teritoriu a tuturor 
documentelor de interes 
Aplicarea principiului transparenţei 
informaţiilor de ordin public 

Legislaţia şcolară 
Adrese şi precizări oficiale 

 
 
 
 

Anul școlar 
2022-2023 

Numărul adreselor 
transmise, al informaţiilor 
comunicate 

Directorii unităţilor de 
învăţământ  
Cadrele didactice 

ISG 
ISGA 
 Inspectorii  şcolari 
 Inspectorul şcolar pentru 
management instituţional 
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Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Monitorizarea elaborării planurilor 
manageriale din unitățile școlare 
pentru anul școlar 2022-2023 și a 
celorlalte documente manageriale 

Documente şcolare 
manageriale 

Anul școlar 
 2022 - 2023 

Existenţa şi calitatea 
documentelor 
manageriale, note de 
control şi rapoarte de 
inspecţie tematică 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate  
Cadrele didactice 

ISG 
ISGA, 
Inspectorii  şcolari, 
Inspectorul şcolar pentru 
management instituţional 

Implementarea a două activităţi de 
informare asupra necesităţii 
desfăşurării examenelor naţionale 
în condiţii de transparenţă şi de 
corectitudine, stabilirea unui 
program de măsuri anticorupţie 
atât la nivelul cadrelor didactice cât 
şi a părinţilor și a elevilor 

Legislaţia şcolară  
Strategia naţională 
anticorupţie în educaţie 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Minimum două activităţi 
de informare realizate pe 
tema anticorupţiei 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspectorul şcolar pentru 
management instituţional 
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II.2 Monitorizarea activităților, serviciilor și programelor de orientare și 
consiliere a elevilor  
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Orientarea şcolară şi profesională a elevilor 
din clasele terminale prin aplicarea unor 
chestionare şi interpretarea acestora (test 
Holland, teste COGNITROM, JVIS etc.) 

 Anul școlar 
2022-2023 

Număr de teste aplicate şi 
interpretate 

Elevi ISG 
CJRAE 
Diriginţi 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 

Asigurarea educaţiei de bază prin 
eficientizarea activităţii de învăţare şi 
formare a competenţelor, prin parcurgerea 
integrală curriculum-ului 
Complementar se va facilita derularea 
programelor de tip “Şcoală după şcoală” 
acolo unde este solicitată funcţionarea 
acestui program 

Documentaţie 
specifică  
Suporturi de curs 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Note de control  
Adrese transmise 
Număr programe de tip SDS 
aprobate 

Personalul 
didactic  
Elevii  
Directorii 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Directorii  unităţilor  de 
învăţământ 

Verificarea  parcurgerii ritmice a materiei; - 
progresul școlar, măsuri recuperatorii; - 
ritmicitatea notării; - evaluare sumativă 

Legislația în 
vigoare 

Anul școlar 
2022-2023 

Existența documentelor 
manageriale din unitățile 
școlare 
Note de control 
Creșterea numărului de unități 
școlare inspectate 
 Existența planurilor remediale  
Centralizatoare, statistici 
Existența procedurilor 

Directori 
Cadrele didactice 

Inspectori școlari 

Constituirea comisiilor de elaborare a 
subiectelor pentru olimpiade/ concursuri 
şcolare la nivel judeţean 

Legislaţia în 
vigoare  
Adrese, note, 

Conform 
calendarului 

Decizii 
Rapoarte 

Elevi  
Părinți 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari, 
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Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

dispoziţii, decizii 
ISJBN 
Metodologii 
specifice 

Directorii  unităţilor  de 
învăţământ 

Organizarea şi coordonarea concursurilor 
şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ 
din judeţ 

Legislaţia în 
vigoare 
Adrese, note, 
dispoziţii decizii ISJ 
Metodologii 
specifice 

Conform 
calendarului 

Număr de concursuri şcolare 
organizate 

Elevi 
Părinți 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 

Identificarea oportunităţilor de instruire 
diferenţiată pentru elevii capabili de 
performanţă prin cercuri de specialitate, 
concursuri, alte activităţi extracurriculare la 
nivelul disciplinelor de învăţământ 
(competiţii, proiecte, parteneriate etc.) 

Regulamente de 
organizare si 
desfășurare  
Baza materială 
specifică activităţii 
ce se desfăşoară 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr de discipline pentru 
care se organizează activităţi 
de pregătire în grupele de 
excelenţă 
Număr de elevi participanți 
Rezultate obţinute 

Elevi 
Părinți 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 
Directorul CJEX 
Metodişti 
Membrii Consiliului 
consultativ 

Derularea programelor  
 „Școala altfel“ și Programul „Săptămana 
verde“.Programele se desfașoară în 
perioada 27 februarie - 16 iunie 2023, în 
intervale de câte 5 zile consecutive 
lucrătoare 

Metodologia 
de organizare a 
Programelor 
naționale 
„Școala altfel”  şi 
“Săptămâna 
verde” 
 

27 februarie-
16 iunie 2023 

Centralizarea activităţilor 
propuse pentru „Școala Altfel” 
şi “Săptămâna verde” 
Programarea activităţilor în 
cadrul fiecărei şcoli 

Elevi  
Părinţi 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 

Derularea unor programe educaţionale de 
promovare a valorilor interculturale la nivel 
judeţean, în scopul diminuării fenomenului 
de discriminare/ segregare 

Legislaţia 
corespunzătoare 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr de proiecte inițiate şi 
desfăşurate 

Cadre didactice 
Elevi rromi 
 Părinţi 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari, 
Directorii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, 
Inspectorul şcolar 

https://drive.google.com/file/d/1va1pKzVMhhPLnf4Dlor3-ffMuhRerTgB/view?usp=sharing
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Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

pentruminorităţi naţionale 

Flexibilizarea ofertei curriculare, pentru a 
răspunde principiului educaţiei incluzive 

Legislaţia 
corespunzătoare, 
în vigoare 
Ofertele 
educaţionale ale 
unităţilor de 
învăţământ 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Număr de CDŞ-uri cu specific 
pentru realizarea educaţiei 
incluzive 

Cadre didactice 
Elevi rromi 
 Părinţi 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
 Directorii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, 
Inspectorul şcolar pentru 
minorităţi naţionale 

Promovarea şi valorificarea diversităţii 
culturale în vederea îmbunătăţirii accesului 
egal la educaţie şi diminuării segregării 
şcolare a preşcolarilor şi elevilor, includerea 
acestora în programele de activităţi 
educative specifice educaţiei interculturale 

Legislaţia 
corespunzătoareîn 
vigoare 
Metodologii 
specifice CAEN, 
CAERI, CAEJ 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Creşterea accesului egal la 
educaţie a tuturor copiilor de 
vârstă preşcolară şi şcolară, în 
toate unităţile de învăţământ 
din judeţ 

Cadre didactice 
Elevi rromi Părinţi 

ISG 
ISGA 
Inspectorul pentru 
minorităţi 
Inspectorul pentru 
educaţie permanentă 
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II.3 Reducerea absenteismului 
 
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Implementarea la nivelul şcolilor a 
Programului Naţional pentru 
Reducerea Abandonului Şcolar 

Conform proiectelor Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul de şcoli în 
care se derulează 
proiectul PNRAS  

 

Cadre didactice 
Elevi 
 Părinţi 

ISG 
ISGA, 
Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
Echipa de monitorizare PNRAS 
de la nivelul ISJBN 

Derularea programului  “Masă caldă” 
în localităţile: 

1. Matei 

2. Parva 

3. Tiha Bârgăului 

4. Leșu 

5. Târlișua 

6. Livezile 

7. Corvineşti 

8. Tureac 

9. Sâmnihaiu de Câmpie 

Contracte achiziţii 
Sală servire masă 
caldă 

Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul de localităţi în 
care se derulează 
programul 

Elevi 
 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, 
Inspector școlar pentru 
învăţământ special 
 

Derularea “Programului pentru şcoli” 
(fostul program Lapte şi corn”) 

Contracte de 
achiziţii 

Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul de elevi 
beneficiari ai acestui 
program 

Elevi ISG 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 

Implementarea Catalogului electronic 
în 19 unităţi de învăţământ  

Aplicaţii catalog 
electronic 

Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul de şcoli în care 
se implementează 
Catalogul electronic 

Elevi 
Părinţi 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Directorii unităţilor de 

https://www.edu.ro/etichete/pnras
https://www.edu.ro/etichete/pnras
https://www.edu.ro/etichete/pnras
https://www.edu.ro/etichete/pnras
https://drive.google.com/file/d/13rk-JF7WQBAcnbAoTwQrCXSXo79dxE6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rk-JF7WQBAcnbAoTwQrCXSXo79dxE6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rk-JF7WQBAcnbAoTwQrCXSXo79dxE6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rk-JF7WQBAcnbAoTwQrCXSXo79dxE6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rk-JF7WQBAcnbAoTwQrCXSXo79dxE6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rk-JF7WQBAcnbAoTwQrCXSXo79dxE6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rk-JF7WQBAcnbAoTwQrCXSXo79dxE6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rk-JF7WQBAcnbAoTwQrCXSXo79dxE6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rk-JF7WQBAcnbAoTwQrCXSXo79dxE6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rk-JF7WQBAcnbAoTwQrCXSXo79dxE6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rk-JF7WQBAcnbAoTwQrCXSXo79dxE6e/view?usp=sharing
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Numărul de elevi înscrişi 
în cataloagele 
electromice 

învăţământ 
Cadre didactice 

Monitorizarea derulării unor 
programe de prevenire a abandonului 
şcolar/a absenteismului în unităţile 
şcolare în care există cabinete de 
asistenţă psihopedagogică 

Legislaţia în vigoare 
Planuri operaţionale 
Proceduri 
Graficul de 
monitorizare 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr şi raport al 
activităţilor de 
monitorizare 

Cadre didactice 
Elevi 
Părinţi 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, 
Inspector școlar pentru educaţie 
permanentă și activități 
extrașcolare, 
Directorul CJRAE 

Realizarea acordurilor de parteneriat 
între ISJ/unităţi de învăţământ şi 
autorităţi publice cu atribuţii în 
domeniul prevenirii şi combaterii 
fenomenelor de violenţă şi a 
consilierii elevilor aflaţi în situaţii de 
risc 
 Optimizarea comunicării cu familia în 
vederea prevenirii fenomenului de 
violenţă în unităţile şcolare 

Legislaţia în vigoare 
Planuri operaţionale 
Proceduri 
operaţionale 
 

Anul şcolar  
 2022-2023 

Număr de acorduri de 
parteneriat încheiate 
Numărul acţiunilor şi 
lectoratelor cu părinţii 
desfăşurate 

Cadre didactice 
elevi  
Părinţi 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari, 
Directorii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, 
Inspector școlar pentru educaţie 
permanentă și activități 
extrașcolare, 
 Directorul CJRAE 

Intensificarea şi diversificarea în şcoli 
a măsurilor şi acţiunilor de organizare 
internă, prevenire şi educaţie privind 
asigurarea ordinii şi siguranţei copiilor 

Legislaţia în vigoare 
Planuri operaţionale 
Proceduri 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Evidenţele acţiunilor 
specifice 
Rapoarte sintetice 
Rapoarte de monitorizare 
Graficul lectoratelor cu 
părinţii 

Cadre didactice 
Elevi 
Părinţi 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, 
Inspector școlar pentru educaţie  
permanentă și activități 
extrașcolare 

Monitorizarea asigurării securităţii 
elevilor şi cadrelor didactice în 
perimetrul şcolilor 

Legislaţia specifică 
Macheta suport 
pentru centralizarea 
absenţelor 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Programe de serviciu 
profesori 
Sisteme de supraveghere 
video  
Note de control 

Elevi 
Părinți 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA, Inspectorii şcolari  
Directorii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, 
Inspector școlar pentru educaţie 

http://www.cjraebistrita.ro/
http://www.cjraebistrita.ro/
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permanentă și activități 
extrașcolare, 
Cadre didactice 

Monitorizarea prin inspecţii tematice 
a numărului de absenţe, a modului de 
organizare a serviciului pe şcoală şi a 
posibilelor cazuri de părăsire a şcolii, 
respectiv a abandonului şcolar. 

Legislaţia 
corespunzătoare, în 
vigoare Graficul de 
monitorizare şi 
control al ISJ 
Bistriţa-Năsăud 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Note de control 
Statistici lunare privind 
numărul absenţelor 
elevilor 

Elevi 
Părinți 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Directori 
Inspector școlar pentru educaţie 
permanentă și 
activități extrașcolare 

Verificarea elaborării calendarului 
acțiunilor extracurriculare și 
extraşcolare pentru anul școlar 2022- 
2023 din şcoli și cuprinderea în cadrul 
acestuia a acțiunilor de prevenire şi 
de combatere a consumului de alcool 
și substanțe halucinogene 

Legislaţia specifică 
Graficul activităţilor 
extraşcolare 

Anul şcolar  
2022-2023 

Reducerea cu 10% a 
cazurilor semnalate 
privind consumul de 
alcool și substanțe 
halucinogene 

Elevi 
Părinți 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, 
Inspector școlar pentru educaţie  
permanentă și activități 
extrașcolare 
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II.4  Promovarea învățământului special  
 
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Monitorizarea încadrării personalului 
didactic   din   unităţile   de  învățământ 
special conform prevederilor legislative 

Documente 
specifice 

 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Documente întocmite 
conform prevederilor 
legale 

Cadre didactice, 
Beneficiarii 
direcți 

Inspector școlar pentru 
învățământ special 

Organizarea la Bistriţa a Campionatului 
Naţional de Baschet pentru persoane cu 
dizabilităţi împreună cu Asociaţia Special 
Olympics 

Sală sport 
Voluntari 

Septembrie 2022 Numărul de 
participanţi 

Elevi 
Părinţi 

ISG 
Inspectorul pentru 
educaţie fizică şi sport 
Directorul CSEI Lacrima 

Achiziţionarea de mobilier pentru sălile 
de clasă din CSEI 

Fonduri UE din 
PNRR 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr de săli de clasă 
dotate cu mobilier 

Elevi 
Cadre didactice 

ISG 
 

Asigurarea tuturor normelor didactice în 
vederea şcolarizării la domiciliu 

Norme didactice Anul şcolar  
2022-2023 

Număr de norme 
alocate şcolarizării la 
domiciliu 

Elevi 
 

ISG 

Creşterea numărului de învăţători de 
sprijin 

Norme didactice Anul şcolar 
 2022-2023 

Număr de norme 
alocate învăţătorilor 
de sprijin 

Elevi 
 

ISG 

Stabilirea obiectivelor  inspecţiei şcolare 
şi a celorlalte modalităţi de evaluare din 
perspectiva întregului ansamblu de 
componente în care se desfăşoară 
procesul de învăţământ 
(evaluarea instituţională). 

Legislație specifică 
Documente 
manageriale 
Procese-verbale 
Note de control 

Conform graficului 
de inspecție 

Documente de 
evaluare instituțională 

Cadre didactice, 
Beneficiarii 
învăţământului 
special 

Inspector școlar pentru 
învățământ special 

Realizarea inspecţiei şcolare de 
specialitate ca formă de evaluare şi 
îndrumare, de consiliere, formare şi 
informare a cadrelor didactice în 

Legislație specifică  
Program de 
consiliere  
Procese-verbale 

Conform graficului 
de inspecție 

Numărul cadrelor 
Didactice  evaluate/ 
consiliate. 

Cadre didactice, 
Beneficiarii 
învăţământului 
special 

Inspector școlar pentru 
învățământ special 

https://edubn.ro/2022/10/02/campionatul-national-de-baschet-pentru-tinerii-cu-dizabilitati/
https://edubn.ro/2022/10/02/campionatul-national-de-baschet-pentru-tinerii-cu-dizabilitati/
https://edubn.ro/2022/10/02/campionatul-national-de-baschet-pentru-tinerii-cu-dizabilitati/
https://specialolympics.ro/
https://specialolympics.ro/
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domeniul metodic şi didactic al 
psihopedagogiei speciale 

Note de control 
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II.5 Asigurarea unui mediu educațional incluziv 
 
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Continuarea programelor de 
evaluare complexă şi testare 
a copiilor cu CES 

Metodologia pentru evaluarea 
şi 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 CES 

Conform 
calendarului 

Număr de elevi cu 
CES integraţi în 
şcoala de masă 
Număr şcolilor 
care asigură 
educaţie pentru 
copii cu CES 

Elevi cu CES Părinţi ISG 
ISGA 
Inspector școlar pentru învăţământ 
special 
Director CJRAE 
Consilierii şcolari, 
 Directori, 
 Compartimentul Reţea Şcolară 

Asigurarea profesorilor 
itineranţi/de sprijin, pentru 
monitorizarea copiilor cu CES, 
integraţi în  învăţământul de 
masă, concomitent cu 
asigurarea serviciilor de 
asistenţă psihopedagogică. 

Legislaţie specifică 
Structuri de sprijin 
Expertize 
Condiţii de mediu şcolar 
adecvate 
Resurse ale CJRAE  
Oferta C.C.D 

 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul  
profesorilor 
itineranţi/de 
sprijin; Număr de 
rapoarte de 
evaluare 
periodice 

Elevi 
Părinţi 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA  
Inspector școlar pentru învăţământ 
special 
Director CJRAE 
Consilierii şcolari 
Directori 
Compartimentul Reţea Şcolară 

Monitorizarea prin inspecții 
tematice a modului de 
integrare în colectivul școlar a 
elevilor proveniți din 
grupurile dezavantajate 

Graficul de monitorizare şi 
control al ISJ Bistriţa-Năsăud 

 

 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Notede control/ 
rapoarte de 
inspecţie Fişe de 
control 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspector școlar pentru învăţământ 
special, Inspectorii şcolari 

Colaborarea cu CJRAE pentru 
monitorizarea activităţilor și  
sprijinirea 
elevilor cu cerinţe 

Legislaţia specifică Rapoarte 
Statistici 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Conform 
proiectelor 
Informări 

Elevi cu  CES, cu 
dizabilităţi 
sau aparţinând 
unor grupuri 

ISG 
ISGA 
Inspector școlar pentru învăţământ 
special, Inspectorii şcolari 

http://www.cjraebistrita.ro/
http://www.cjraebistrita.ro/
http://www.cjraebistrita.ro/
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educaţionale speciale sau din 
grupuri vulnerabile 

vulnerabile, 
precum şi părinţii 
acestora 

Directori    ai  unităţilorde învăţământ şi 
CJRAE 

Informarea şi diseminarea de 
materiale informative cu 
privire la educaţia specială, 
educaţia terapeutică, 
serviciile terapeutic-
recuperatorii asigurate de 
unităţile de învăţământ 
special  şi special integrat 

Legislație specifică 
Materiale informative 

 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr de acțiuni 
de diseminare 
Numărul de 
materiale 
informative 
realizate 

Elevi  
Părinţi 

ISG 
ISGA 
Inspector școlar pentru învăţământ 
special 
Inspectorii şcolari 
Directori 
CJRAE 

Continuarea derulării 
programelor ”A doua șansă” 

Reglementări ME  
Decizii 
Hotărâri ISJ  
Programe „A doua şansă” 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Programe de 
activitate pentru 
„A doua şansă” 
 Note de control, 
rapoarte 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari, 
Directorii unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, Inspectorul şcolar pentru 
minorităţi 

 

http://www.cjraebistrita.ro/
http://www.cjraebistrita.ro/
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II.6  Creşterea numărului de antepreşcolari înscrişi în creşe 
Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Asigurarea numărului de locuri în creşe 
astfel încât antepreşcolarii să poată fi 
înscrişi în creşe 

Reglementări ME 
Decizii, hotărâri ISJ  
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul de 
antepreşcolari 
înscrişi în creşe 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspectoriul şcolar pentru 
educaţie timpurie 

Asigurarea încadrării  în creşe cu 
personal calificat 

Reglementări ME 
Decizii, hotărâri ISJ  

Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul de 
educatori cu studii 
de specialitate 

Antepreşcolari 
Părinţi  
Comunitate 

ISG 
Inspectorul şcolar pentru 
educaţie timpurie 
Inspectorul pentru MRU 

Participarea personalului din creşe la 
cursuri de calificare cu specializarea 
„Educator puericultor”  

Suport curs 
 

Anul şcolar 
2022-2023 

Numărul de 
educatori care 
finalizează cursurile 

Educatorii ISF 
Inspectorul şcolar pentru 
educaţie timpurie 
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III. Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare 
continuă şi perfecţionare 

 
III.1 Compatibilizarea strategiilor educaționale judeţene cu politicile  ME  
 
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Aplicarea documentelor de politică 
educaţională în domeniul 
curriculumului şi a finalităţilor pe 
nivele de şcolarizare, respectând 
legislaţia în vigoare, politicile ME şi 
politicile europene în domeniul 
Educaţional 

Planurile-cadru, 
programele şcolare 
în vigoare, legislaţie, 
strategia Europa 
2030 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr de informări 
şi adrese 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Directorii  unităţilor  de învăţământ 

Aplicarea și respectarea 
documentelor legislative – Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011şi 
legislaţia secundară (metodologii, 
regulamente etc.) 

Legislația în vigoare 

 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Existența 
documentelor 
școlare și notelor de 
control 
Evidența proceselor- 
verbale ale C.A 

Cadre didactice 
Beneficiarii 
învăţământului 
preuniversitar 

ISG 
ISGA 
Inspectori școlari 
Directorii unităţilor de învăţământ 

Organizarea de activități de 
consultanţă în probleme de 
management educaţional și 
organizațional 

Documente 
manageriale 

Anul şcolar  
2022-2023 

Realizarea 
standardelor de 
calitate 
Existența 
rapoartelor de 
inspecție 

Directorii unităţilor 
de învăţământ  
Elevi 
Părinți 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Inspector şcolar pentru management 
instituțional 

https://edu.ro/
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Elaborarea documentelor de 
planificare şi organizare a 
activităţii la nivelul unităţilor 
conexe şi unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din judeţ 

Legislație școlară 
Planul managerial al 
ISJ Documente 
manageriale 

Anul şcolar  
2022-2023 

Documente 
manageriale corect 
întocmite de 
directori 

Personalul angajat 
al unităţilor de 
învăţământ 
 

Inspectorul şcolar pentru 
management instituţional 
Directori ai unităţilor conexe ale ISJ 
Bistriţa-Năsăud, 
Cadre didactice 

Asigurarea accesului la programele 
şi cursurile de perfecţionare şi 
formare continuă în domeniul 
managementului instituţiilor 
educaţionale, al promovării 
unităţilor de învăţământ 

Programe de 
formare acreditate 
ale CCD în domeniul 
managementului 
educaţional, precum 
şi  ale altor furnizori 
de formare 

Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul cursurilor 
de formare 
Numărul directorilor 
unităţilor de 
învăţământ care au 
participat la cursuri 
de formare  

Cadrele didactice, 
Directori ai 
unităţilor de 
învăţământ 
 

ISG 
ISGA 
Inspector şcolar pentru management 
instituțional 
Inspector școlar pentru DRU 
CCD Bistriţa-Năsăud şi alţi furnizori 
acreditaţi de formare continuă 

Eficientizarea activităţii de 
inspecţie şcolară în vederea 
acordării de consiliere de 
specialitate directorilor pentru 
proiectarea unor strategii 
educaționale în  acord  cu  cele 
județene, cu politicile ME și 
politicile europene în domeniul 
educațional 

Legislație specifică Anul şcolar  
2022-2023 

Număr de inspecții 
tematice şi  de  
consiliere 

Directori 
Cadre didactice 

ISGA 
Inspectori școlari 

 

https://www.ccdbn.ro/
https://www.ccdbn.ro/
https://edu.ro/
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III.2 Practicarea  unui management  eficient, bazat pe principiile 
asigurării calităţii în educaţie 

 
Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Organizarea de activități de 
consultanţă în problematica 
managementului asigurării 
calităţii 

Documente manageriale Anul şcolar  
2022-2023 

Realizarea standardelor 
de calitate 
Existența rapoartelor de 
inspecție, 
 Încărcarea pe platformă 
a rapoartelor CEAC 

Directorii unităţilor 
învăţământ 
Elevi 
Părinți Cadre 
didactice 

ISG 
ISGA 
Inspector şcolar pentru 
management instituțional 

Elaborarea documentelor de 
planificare şi organizare a 
activităţii la nivelul unităţilor 
conexe şi unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din 
judeţ 

Legislație școlară 
Planul managerial al ISJ 
pentru 2022-2023 
Documente manageriale 

Anul şcolar  
2022-2023 

Documente manageriale 
corect întocmite de 
directori 

Personalul angajat al 
unităţilor de 
învăţământ 

Inspectorul şcolar pentru 
management instituţional, 
Directori ai unităţilor conexe ale ISJ 
Bistriţa-Năsăud, 
Cadre didactice 

Asigurarea accesului la 
programele şi cursurile de 
perfecţionare şi formare 
continuă în domeniul 
managementului calităţii 

Programe de formare 
acreditate ale CCD în 
domeniul managementului 
educaţional, al 
managementului calităţii 

Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul cursurilor de 
formare 
Numărul directorilor 
unităţilor de învăţământ 
care au participat la 
cursuri de formare  

Cadrele didactice 
Directori ai unităţilor 
de învăţământ 

ISG 
ISGA 
Inspector şcolar pentru 
management instituțional, 
inspector școlar pentru DRU, CCD 
Bistriţa-Năsăud şi alţi furnizori 
acreditaţi de formare continuă 

Prezentarea exemplelor de bună 
practică în cadrul activităţilor 
metodice ale directorilor 

Programarea activităţilor 
metodice 

Anul şcolar  
2022-2023 

Procese-verbale 
Rezultate proiecte şi 
activităţi 

Directorii unităţilor 
de învăţământ 
Cadre didactice 

Inspector şcolar pentru 
management instituțional, 
Responsabilii Cercurilor 
pedagogice 
ale directorilor 

Desfăşurarea activităţii de Instrumente de monitorizare Conform Întocmire rapoarte de Cadrele didactice, ISG 

https://www.ccdbn.ro/
https://www.ccdbn.ro/
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
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inspecţie în unităţile de 
învăţământ  din judeţ în 
domeniul aplicării legislaţiei 
principale şi secundare pentru 
un management instituţional 
eficient  

şi control (proceduri,fişe de 
monitorizare şi evaluare, 
proceduri de evaluare şi 
control, rapoarte de 
inspecţie)  

graficului de 
monitorizare 
şi control 

inspecţie şi acordare de 
consiliere în toate 
unităţile inspectate 
calificativelor tuturor 
directorilor 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISGA 
Inspector şcolar pentru management 
instituțional, 
Inspectorii şcolari  
 

Evaluarea anuală şi periodică a 
directorilor unităţilor de 
învăţământ 

Metodologii, proceduri Fişe 
de evaluare 
Grile de evaluare a 
directorilor şi directorilor 
adjuncţi 
 

Conform 
calendarului 

Raport de evaluare Notă 
de control 
Adrese de comunicare a 

Directorii unităţilor 
de învăţământ 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari generali adjuncţi, 

Inspectorii şcolari 

Încurajarea performanței 
manageriale prin acordarea de 
recompense: gradații, diplome 

Metodologia de acordare a 
gradaţiilor de merit  
Proceduri operaţionale 
Legislaţia specifică 

Modulul IV, V 
Anul școlar 
2022 – 2023 

Numărul gradaţiilor de 
merit acordate 

Directorii unităţilor 
de învăţământ 

ISG 
ISGA 
Inspector şcolar pentru 
management instituțional 
Inspectorii şcolari 

Consilierea  și monitorizarea 
directorilor unităţilor din 
învăţământul particular şi 
alternative educaţionale privind 
asigurarea calităţii 

Legislaţie specifică 

 

 
 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Numărul şedinţelor cu 
directorii 
Procese-verbale 
întocmite 
Note de control 

Directorii unităţilor 
de învăţământ 
particular 

ISG, 
ISGA 
Inspectorul şcolar pentru 
învăţământ particular  şi 
alternative educaţionale 

Monitorizarea activităţii 
comisiilor de evaluare şi de 
asigurare a calităţii din şcoli. 

OUG privind asigurarea 
calităţii în educaţie 
Precizări ARACIP 
Legislaţie şcolară specifică 

Anul școlar  
2022 – 2023 

Note de control 
Rapoarte 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 

Verificarea elaborării 
procedurilor de lucru care să 
conducă la aplicarea 
corectă a legislației în vigoare 

OUG privind asigurarea 
calităţii în educaţie 
Precizări ARACIP 
Legislaţie şcolară specifică: 
PO, CEAC 

Anul şcolar  
2022-2023 

Note de control 
Rapoarte 

Cadrele didactice 
Beneficiarii 
învăţământului 
preuniversitar 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 

Crearea cadrului instituţional 
pentru asigurarea calităţii în 
educaţie şi verificarea modului 
de aplicare a Ordonanţei de 

OUG privind asigurarea 

calităţii în educaţie  
 
Precizări ARACIP 

Anul şcolar  
2022-2023 

Numărul rapoartelor de 
monitorizare externă ale 
ISJBN  la  nivelul 
unităţilor de învăţământ 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 

https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMmg-HsSAxuSK6WaLMlMDUoFAd5qUndr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMmg-HsSAxuSK6WaLMlMDUoFAd5qUndr/view?usp=sharing
https://aracip.eu/
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urgenţă privind asigurarea 
calităţii în educaţie 

din judeţ 
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III.3 Consilierea, monitorizarea, controlul și evaluarea, prin 
inspecții școlare a modului de aplicare de către echipele 
manageriale a atribuțiilor/funcțiilor manageriale în domeniul 
resurselor umane din unitățile de învățământ preuniversitar 
din județ 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Asigurarea încadrării cu personal didactic a 
unităţilor şcolare, în conformitate cu 
metodologia şi calendarul mobilităţii 
personalului didactic 

Legislaţia specifică 
Metodologia de 
mobilitate a cadrelor 
didactice 

Conform 
calendarului de  
mobilitate a 
cadrelor didactice 

Situaţia încadrării 
din unităţile de 
învăţământ din 
judeţ 

Cadrele didactice, 
Directorii unităţilor 
de învăţământ 

ISG 
ISGA 
Inspector şcolar pentru MRU 
Compartimentul normare-salarizare 

Asistarea unităţilor şcolare în încadrarea, 
salarizarea/ normarea personalului 
didactic auxiliar şi nedidactic, în limitele 
numărului de posturi aprobat de M.E. 

Legislaţia specifică 
Metodologia de 
mobilitate a cadrelor 
didactice 
Programarea şcolilor 
pentru verificarea 
normării/ încadrării 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr de activităţi 
de consiliere şi 
verificare 

Cadrele didactice, 
Directorii unităţilor 
de învăţământ 

ISG 
ISGA 
Inspector şcolar pentru MRU 
Compartimentul  normare- salarizare 

Consolidarea calităţii şi stabilităţii 
personalului didactic angajat în şcolile din 
mediul rural, prin antrenarea consiliilor 
locale, alături de conducerile unităţilor de 
învăţământ, în asigurarea unor facilităţi 
orientate spre stabilitatea personalului 

Legislaţia specifică 
Repartizarea  
cadrelor didactice pe 
posturi titularizabile 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Număr de posturi 
didactice 
Număr profesori 
titulari 

Cadrele didactice 
Directorii unităţilor 
de învăţământ 

ISG 
ISGA 
Inspector şcolar pentru MRU 
Compartimentul normare-salarizare 
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didactic, în localităţile 
respective 
Se are în vedere în special zona de câmpie 
şi zonele aflate la limita judeţului 

Efectuarea de inspecţii de specialitate, mai 
ales în cazul cadrelor didactice debutante 
şi necalificate/ în curs de calificare, în 
vederea consilierii acestora 

Legislație specifică 
Fișe de evaluare 

Anul școlar  
2022 – 2023 

Număr de inspecții Cadre didactice ISGA 
Inspectori școlari 
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III.4 Facilitarea participării personalului didactic la activități de 
formare continuă și perfecţionare 

 
Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Identificarea nevoilor de formare 
ale personalului didactic din 
unităţile de învăţământ, în vederea 
corelării formării şi dezvoltării 
profesionale, cu nevoile şi 
interesele beneficiarilor şi cele ale 
furnizorilor de formare 

Chestionare 
Proceduri 
Legislaţie 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Număr de chestionare 
aplicate de CCD 
Interpretarea  rezultatelor 

Cadrele didactice 
Directorii 
unităţilor de 
învăţământ 

ISG 
ISGA 
Director CCD 
Inspector şcolar pentru 
DRU 

Diseminarea informaţiilor utile, 
planificarea şi monitorizarea 
realizării inspecţiilor pentru 
susţinerea definitivatului și a 
gradelor didactice, în vederea 
asigurării ritmicităţii şi continuităţii 
îndrumării metodice şi de 
specialitate 

Chestionare 
Proceduri 
Legislaţie 

Anul școlar  
2022– 2023 

Număr de chestionare 
aplicate 
Interpretarea rezultatelor 

Cadrele didactice ISG 
ISGA 
Director  CCD 
Inspector şcolar pentru DRU 

Elaborarea programului 
activităţilor metodice, ştiinţifice, 
cercurilor pedagogice 

Programul activităţilor 
metodice, ştiinţifice, 
cercurilor pedagogice 
Documente ME 

Octombrie 
2022 

Existenţa programului 
activităţilor 

Cadre didactice ISGA 
Inspectori școlari 

Organizarea înscrierilor la 
definitivarea în învățământ 
Organizarea înscrierilor la grade 
didactice 

Metodologia privind 
formarea continuă a  
personalului didactic 
Proceduri operaţionale 

Conform 
calendarului 

Număr cadre didactice 
înscrise la perfecționare 
prin grade didactice 

Cadrele didactice ISGA 
Inspector şcolar pentru DRU 

Prelucrarea bazei de date cu Baza de date cu Conform Baze de date înscrieri Cadrele didactice Directorii de şcoli 

https://www.ccdbn.ro/
https://www.ccdbn.ro/
https://www.ccdbn.ro/
https://edu.ro/
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cadrele didactice înscrise şi 
actualizarea permanentă a bazei 
de date 

personalul înscris la 
perfecţionare prin grade 
Didactice 

calendarului grade didactice și 
definitivat 

Inspector şcolar pentru DRU 

Înaintarea către centrele de 
examen a dosarelor şi a 
rapoartelor scrise de la inspecţii 

Metodologia privind 
formarea continuă a 
personalului didactic 
Calendarul perfecţionării 

Conform 
calendarului 

Dosare înscriere/ 
preînscriere grade 

Cadrele didactice ISG 
ISGA, 
Inspector şcolar pentru DRU 

Monitorizarea efectuării 
inspecţiilor curente şi speciale 
efectuate cadrelor didactice 
înscrise. 

Metodologia privind 
formarea continuă a 
personalului didactic 

Conform 
calendarului 

Procese-verbale, rapoarte 
de inspecţii 

Cadrele didactice ISG 
ISGA 
Inspector şcolar pentru DRU 

Organizarea şi desfăşurarea la 
nivel judeţean a examenului de 
definitivat 

Metodologiade 
organizare şi desfăşurare 
a examenului naţional de 
definitivare în învăţământ 
Proceduri operaţionale 

Conform 
calendarului 

Întocmirea situaţiei privind 
cadrele didactice admise, 
respinse si neprezentate la 
examenul de definitivat 

Cadrele didactice 
Rezultatele 
examenului de 
obţinere a 
definitivatului 

ISGA 
Inspector şcolar pentru DRU 
Inspectori şcolari 

Participarea cadrelor didactice/ 
personalului didactic auxiliar/ 
personalului nedidactic la cursuri 
de formare în domeniul educaţiei 
speciale/ domeniul specific locului 
de muncă 

Conform bugetului 
aprobat 

Conform 
graficului 

Număr persoane implicate 
în formarea continuă. 
 Număr de credite 
acumulate de personalul 
didactic 

Cadre didactice ISGA 
Inspector școlar pentru învățământ 
special 
Director CCD 

Evaluarea impactului programelor 
de formare continuă a cadrelor 
didactice asupra calităţii activităţii 
didactice desfășurate cu elevii cu 
CES 

Documentaţie specifică 
Chestionare 

Modulul IV, 
V 
An şcolar 
2022-2023 

Număr de chestionare 
aplicate de CCD Bistriţa-
Năsăud 

Cadre didactice ISGA 
Inspector școlar pentru 
învățământ special 

Organizarea împreună cu CCD 
Bistriţa-Năsăud de cursuri de 
formare pentru cadrele didactice-
evaluatori din județul 
Bistriţa-Năsăud 

Suporturi de curs, 
formatori locali și 
naționali 

ISG Număr cadre didactice 
formate 

Cadre didactice 
din județ 

CCD Bistriţa-Năsăud  
Inspector pentru DRU 

 

https://www.ccdbn.ro/
https://www.ccdbn.ro/
https://www.ccdbn.ro/
https://www.ccdbn.ro/
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III.5 Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare, în 
domeniul educațional, precum și în domeniul încadrării, 
normării și salarizării 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Informarea conducerilor unităţilor de 
învăţământ şi a cadrelor didactice 
interesate cu privire la actele normative 
referitoare la mobilitatea personalului 
didactic 

Legislația în vigoare ISG Numărul  de acte 
normative existente în 
unităţile verificate în 
cadrul inspecţiilor 
tematice 

Directori 
Cadre didactice 
Serviciul secretariat al 
unităţilor de învăţământ 

ISG 
ISGA 
Inspector MRU 

Aplicarea metodologiei privind acordarea 
gradaţiei de merit pentru unităţile de 
învăţământ preuniversitar 

Legislația în vigoare Conform 
calendarului 

Existența dosarelor de 
gradație de merit depuse 
Număr gradații de merit 
obținute, în raport 
procentual conform 
legislației specifice 

Directorii  unităţilor de 
învăţământ 
Cadre didactice 
Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

 
ISG 
ISGA 

Ocuparea posturilor vacante prin 
concursuri specifice: cadre didactice, 
personalul de conducere din unități școlare, 
personalul de îndrumare și control din 
ISJBN, personalul didactic auxiliar și 
nedidactic 

Legislația în vigoare 

 

 
 

Conform 
calendarelor 

Număr posturi ocupare Directorii unităţilor de 
învăţământ, cadre didactice 
Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 

Consilierea conducerilor unităţilor de 
învăţământ privind modul de aplicare a 
prevederilor legale referitoare la 
mobilitatea personalului didactic 

Metodologia cadru 
privind mobilitatea 
personalului 
didactic din 
învăţământul 
preuniversitar 

Conform 
calendarului 
privind 
mobilitatea 
personalului 
didactic 

Aplicarea unor soluţii 
corecte la nivelul 
unităţilor de învăţământ. 
Corectitudinea 
documentelor emise la 
nivelul unităţilor de 

Directorii unităţilor de 
învăţământ, cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Inspector școlar MRU 
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învăţământ 

Soluţionarea cererilor şi sesizărilor 
personalului propriu şi din unităţile de 
învăţământ în privinţa normării şi salarizării 

Legislația în vigoare Anul școlar 
2022 – 2023 

Existența proceselor 
verbale 
Atingerea standardelor 
Numărul sesizărilor/ 
petițiilor, în procent mai 
mic față de anul 
precedent 
Respectarea termenelor 

Profesori 
Personal didactic auxiliar şi 
nedidactic 

ISG 
ISGA 
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IV. Eficientizarea învăţământului profesional și tehnic 
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Dotarea sălilor de clasă cu mobilier şcolar 
 

Legislația în vigoare Anul şcolar 
2022-2023 

Numărul  de acte 
normative existente în 
unităţile verificate în 
cadrul inspecţiilor 
tematice 

Directori cadre didactice 
Serviciul secretariat al 
unităţilor de învăţământ 

ISG 
ISGA 
Inspector pentru ÎPT 
Directori ai unităţilor de 
învăţământ 

Dotarea atelierelor şcolare Finanţare PNRR Anul şcolar 
2022-2023 

Numărul de ateliere 
dotate cu echipamente 
necesare 

Elevi 
Cadre didactice 

ISG 
Inspectorul pentru IPT 
Directori ai unităţilor de 
învăţământ 

Încheirea de contracte de practică cu 
operatori  

Legislaţia în vigoare Anul şcolar 
2022-2023 

Numărul de contracte 
încheiat 

Elevi 
Profesori 

ISG 
Inspectorul pentru ÎPT 
Directori ai unităţilor de 
învăţământ 

Încheierea de parteneriate cu operatorii 
economici astfel încât marii operatori  să 
“adopte” câte o şcoală 

Legislaţia în vigoare Anul şcolar 
2022-2023 

Numărul de parteneriate 
încheiate 

Elevi 
Profesori 
 

ISG 
Inspectorul pentru ÎPT 
Directori ai unităţilor de 
învăţământ 

Organizarea unei expoziţii cu produse 
manufacturate de către elevii şcolilor 
profesionale 

Spaţiu necesar 
organizării 
expoziţiei 

Martie 2023 Număr de echipe care 
participă la expoziţie 

Elevi 
Profesori 
Comunitate 

ISG 
Inspectorul pentru ÎPT 
Directori ai unităţilor de 
învăţământ 
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V. Derularea unor proiecte şi programe educative locale, 
naţionale şi europene/internaţionale, de calitate  
 

      V.1 Facilitarea informării privind  inițierea și 
implementarea proiectelor educative locale, județene, 
naționale și internaționale 

Măsuri și acțiuni 

 
Resurse    
necesare 

 

Termen 

 
Indicatori Beneficiari Responsabili 

Continuarea proiectului educativ iniţiat de ADI Deşeuri Materiale 
necesare 
desfăşurării 
activităţii 

Anul şcolar 
2022-2023 

Număr de şcoli înscrise 
în program 

Elevii Directorii unităţilor de 
învăţământ 
Diriginţi 

Continuarea proiectului ce priveşte deşeurile electrice 
desfăşurat în colaborare cu Respoo DEE 

Suport curs 
Materiale 
necesare 
desfăşurării 
activităţii 

Anul şcolar 
2022-2023 

Număr de şcoli înscrise 
în program 

Elevii Directorii unităţilor de 
învăţământ 
Diriginţi 

Colaborarea cu Agenţia Naţională Antidrog pentru 
activităţi care să ducă la reducerea consumului de droguri 

Acord 
parteneriat 
Sală de curs 

Anul şcolar 
2022-2023 

Număr de acţiuni 
desfăşurate 

Elevii Directorii unităţilor de 
învăţământ 
Diriginţi 

https://edubn.ro/2022/05/05/concurs-dedicat-elevilor-din-lechinta-si-bistrita-adi-deseuri-ofera-castigatorilor-biciclete-mountain-bike-boxe-portabile-si-casti-audio/
https://respo.ro/
https://respo.ro/
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Organizarea grupelor de handbal în şcoli  cu sprijinul 
clubului Gloria 2018 

Sală sport 
Materiale 
sportive 

Anul şcolar 
2022-2023 

Număr grupe de 
handbal în şcoli 

Elevii 
Cadre didactice 

Directorii unităţilor de 
învăţământ 
Profesorii de sport 

Transmiterea în unitățile de  învățământ din județ a 
informațiilor și documentelor primite: 
de la ANPCDEFP care reglementează programul 
Erasmus+, cu privire la asigurarea accesului la proiecte din 
domeniul educației, formării profesionale și tineretului 
(Erasmus+, acţiunea cheie 1, acţiunea cheie 2) 
de la M.E. sau alte instituţii care gestionează proiecte în 
domeniul educaţiei și formării profesionale cu privire la 
asigurarea accesului la 
proiecte educaţionale europene 

Acces internet 
Laptop 
Hârtie 
Toner 
Telefon 
 

 
 

aprilie – august 
2023 

Număr adrese oficiale 
număr pagini web, 
articole 
Număr comunicate de 
presă 

Cadre didactice 
Directori 

Inspectorul şcolar pentru 
proiecte educaţionale cu 
atribuții în implementarea 
programului Erasmus+ 

Sprijinirea unităţilor școlare în vederea identificării de 
organizaţii partenere pentru depunerea de aplicaţii din 
domeniul educației, formării profesionale și tineretului 
(Erasmus+, acţiunea cheie 1, 2), a altor tipuri de proiecte 
(ex : e-Twinning,  SEE, POCU) sau de iniţierea de 
parteneriate europene/ internaţionale 

Acces internet 
Laptop 
Hârtie 
Toner 
Fișe parteneriat 

Anul şcolar  
2022-2023 

Adrese oficiale 
Pagină web 

Cadre didactice 
directori unităţi 
școlare 

Inspectorul şcolar pentru 
proiecte educaţionale 

Programarea și organizarea de activități de informare pe 
teme corelate cu programele Uniunii Europene în 
domeniile educației, formării profesionale și tineretului, 
pentru directori, directori adjuncți, consilieri educativi, 
coordonatori de proiecte, promotori, reprezentanți ai 
autorităților locale, alți factori interesați 

Sală de formare 
Acces internet 
Laptop 
Videoproiector 
Hârtie 
Toner 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr consfătuiri 
Număr activităţi de 
informare 
Număr adrese oficiale 

Cadre didactice 
directori 

Inspectorul şcolar pentru 
proiecte educaţionale, 
Directori de unităţi 
şcolare/instituţii 
educaţionale 
Responsabili de proiecte 
educaţionale europene 
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V.2 Asigurarea de consultanţă în ceea ce priveşte accesarea   și   
implementarea  proiectelor educaționale europene 
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse 
necesare 

 

Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Acordarea de consiliere și consultanță 
unităților și instituțiilor de învățământ din 
județ pentru identificarea de organizaţii 
partenere în vederea inițierii de proiecte în 
domeniile educației, formării profesionale și 
tineretului 

Acces internet 
Laptop 
Videoproiector 
Hârtie 
Toner 
 

aprilie 2023 - 
iunie2023 

Număr întâlniri pentru 
consiliere/consultanţă 

Cadre didactice 
Directori 

Inspectorul şcolar pentru proiecte 
educaţionale, 
Directori de unităţi şcolare/instituţii 
educaţionale 
Responsabili de proiecte educaţionale 
europene 

Acordarea de consiliere/consultanţă, pentru 
sprijinirea acțiunilor pe care unitățile de 
învățământ și personalul didactic din județ le 
organizează în cadrul cooperării cu instituții 
similare din străinătate, în cadrul proiectelor 
europene aflate în implementare 

Acces internet 
Laptop 
Videoproiector 
Hârtie 
Toner 
 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr întâlniri pentru 
consiliere/consultanţă 

Cadre didactice 
Directori 

Inspectorul şcolar pentru proiecte 
educaţionale, 
Directori de unităţi şcolare/instituţii 
educaţionale 
Responsabili de proiecte educaţionale 
europene 

Programarea și organizarea de activități de 
(in)formare/ateliere de lucru pe teme 
corelate cu programele Uniunii Europene în 
domeniile educației, formării profesionale și 
tineretului, pentru directori, directori 
adjuncți, consilieri educativi, coordonatori de 
proiecte, promotori, reprezentanți ai 
autorităților locale, alți factori interesați 

Sală de formare 
Acces internet 
Laptop 
Videoproiector 
Hârtie 
Toner 

Anul şcolar  
2022-2023 

Număr ateliere de lucru Cadre didactice 
Director 

Inspectorul şcolar pentru proiecte 
educaţionale 
Directori de unităţi şcolare/instituţii 
educaţionale 
Responsabili de proiecte educaţionale 
europene 

Derularea de cursuri de formare pentru 
scrierea de proiecte în scopul formării 
potenţialilor beneficiari 

Sală de formare 
Acces internet 
Laptop 

Anul școlar 2022-
2023 

Număr ateliere de 
formare 

Cadre didactice 
Directorii 
unităţilor  

Inspectorul şcolar pentru proiecte 
educaţionale cu atribuții în 
implementarea programului Erasmus+ 
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 Videoproiector 
Hârtie 
Toner 
 
 

școlare 

Coordonarea acţiunilor/proiectelor pe care 
unităţile şcolare /unităţile de învăţământ din 
judeţ/I.Ș.J. Bistriţa-Năsăud le derulează în 
cadrul cooperării cu instituţii similare din 
ţările participante la programe, precum şi a 
activităţilor de diseminare şi de valorizare a 
bunelor rezultate 

Acces internet 
Hârtie 
Toner 

 

 
 

Anul școlar 2022-
2023 

Număr proiecte finanţate 
în derulare număr 
ședinţe de lucru 

Elevi 
Cadre didactice 
Directori 

Inspectorul şcolar pentru proiecte 
educaţionale, 
Directori de unităţi şcolare/instituţii 
educaţionale 
Responsabili de 
proiecte educaţionale europene 

Sprijinirea și motivarea participării unităților 
de învățământ la acțiunile pe care ME și 
ANPCDEFP le organizează în scopul valorizării 
rezultatelor participării școlilor la programul 
Erasmus+ (ex. Ziua Europeană a Limbilor, 
competiția ”Școală Europeană”, concursul 
”Made for Europe”, Olimpiada „Tinerii 
dezbat”, „European Label” “Euro Quiz” , 
Concursul pentru tineri traducători    

Acces internet 
Laptop 
Videoproiector 
Hârtie 
Toner 
Diplome 

 

 
 

Anul școlar 2022-
2023 

Număr ședinţe de lucru 
Număr competiţii 
organizate la nivel 
judeţean obţinerea de 
diplome, rezultate la 
competiţiile organizate 

Elevi 
Cadre didactice 
directori 

Inspectorul şcolar pentruproiecte 
educaţionale 
Directori de unităţi şcolare/instituţii 
educaţionale 
 Responsabili de proiecte educaţionale 
europene 

Iniţierea și organizarea de activităţi de 
valorizare a rezultatelor proiectelor, a 
produselor realizate în cadrul acestora și a 
exemplelor de bună practică 

Acces internet 
Laptop 
Videoproiector 
Hârtie 
Toner 

 
 

Aprilie- August 
2023 

Număr activităţi 
organizate 
Număr articole site 
număr comunicate de 
presă 

Cadre didactice 
Directori 

Inspectorul şcolar pentru proiecte 
educaţionale cu atribuții în 
implementarea programului Erasmus+ 
responsabili proiecte 

Iniţierea, organizarea și monitorizarea 
activităților de diseminare a cunoștințelor, 
metodelor, tehnicilor și practicilor pedagogice 
noi însușite de cadrele didactice care au 
participat la proiectele de mobilitate 
Erasmus+, de valorizare a rezultatelor 
proiectelor, a produselor realizate în cadrul 

Sală de formare 
Acces internet 
Laptop 
Videoproiector 
Hârtie 
Toner 
 

Aprilie- August 
2023 

Număr activităţi 
organizate 
 Număr proiecte/ 
produse diseminate 

Cadre didactice 
directori 

Inspectorul şcolar pentru proiecte 
educaţionale  
Responsabili proiecte 

https://edu.ro/
https://www.anpcdefp.ro/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://learning-corner.learning.europa.eu/news-and-competitions/european-day-languages-2021-09-24_ro
https://www.edu.ro/scoala-europeana
https://drive.google.com/file/d/1ECWnCXERdwq5L9GLCzonhC0OlJo1rz09/view?usp=sharing
https://www.edu.ro/tinerii_dezbat
https://www.edu.ro/tinerii_dezbat
https://drive.google.com/file/d/1am_IIVRYoPDyu5zVFH3wqT3yNF3gcCN4/view?usp=sharing
https://euroquiz.ro/
https://learning-corner.learning.europa.eu/news-and-competitions/eu-young-translators-contest-kicks-2022-09-12_ro
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
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acestora și a exemplelor de bună practică  
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V.3 Asigurarea accesului la educație pentru toţi copiii  
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Derularea programelor: Euro 200, 
Bani de liceu, Burse profesionale, 
Burse şcolare (performanţă, 
merit, studiu, sociale), Rechizite, 
Tichete sociale educaţionale, 
Masă caldă în şcoli, PNRAS, 
Programul pentru şcoli (fostul 
lapte şi corn) 
Decontarea navetei   

Legislaţia corespunzătoare 
Documente specifice 
fiecărui program 

Anul şcolar 
2022-2023 

Număr beneficiari Elevi ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Departamentul contabilitate al ISJ 
Directorii unităţilor de învăţământ 

Promovarea unei politici de 
şcolarizare şi susţinere 
nediscriminatorii 

Legislaţia 
corespunzătoareîn vigoare 
Proiecte educaţionale 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Conform proiectelor 
Informări 
Adrese transmise 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspector pentru învăţământ special, 
Inspectorii şcolari, 
Directori 
CJRAE 

Monitorizarea prin inspecții 
tematice a modului de integrare 
în colectivul școlar a elevilor 
proveniți din grupurile 
dezavantajate 

Graficul de monitorizare şi 
control al ISJ Bistriţa-
Năsăud 
 

 
Anul școlar 
2022 – 2023 

Note de control/ rapoarte 
de inspecţie 
 Fişe de control 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspector școlar pentru învăţământ 
special, 
Inspectorii şcolari 

Colaborarea cu CJRAE  şi 
monitorizarea activităţilor 
desfăşurate pentru elevii cu 
cerinţe educaţionale speciale sau 
din grupuri vulnerabile 

Legislaţia specifică 
Rapoarte 
Statistici 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Conform proiectelor 
Informări 

Elevi cu  CES, cu 
dizabilităţi sau 
aparţinând unor 
grupuri vulnerabile, 
precum şi părinţii 
acestora 

ISG 
ISGA 
Inspector școlar pentru învăţământ 
special 
Inspectorii şcolari 
 Directori 
CJRAE 

Sprijinirea şcolarizării elevilor ai Programe, legislaţia Anul școlar Conform proiectelor Elevi aparţinând unor ISG 

http://www.cjraebistrita.ro/
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je96Mbp_klMpvbsg_BLpRSKjlL671_ZH/view?usp=sharing
http://www.cjraebistrita.ro/
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căror părinţi sunt la muncă în 
străinătate 

specifică 2022 – 2023 grupuri vulnerabile, 
precum şi părinţii 
acestora 

ISGA 
Inspector școlar pentru învăţământ 
special 
Inspectorii şcolari 
CJRAE 

Monitorizarea   derulării   
programelor 
care   vizează   asigurarea   
accesului  la educaţie a copiilor 
rromi, susţinerea copiilor 
dezavantajaţi 

Reglementări ME 
Decizii, hotărâri I.S.J. BN 
Planul de măsuri pentru 
implementarea strategiei 
privind asigurarea 
accesului la educaţie 
pentru grupurile 
dezavantajate 
Programe:„A doua şansă” 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Programe de activitate 
pentru „A doua şansă”, 
Note de control 

Elevi şi părinţi 
aparţinând 
minorităţilor 
naţionale şi 
confesiunilor 
religioase 

ISG 
ISGA 
Directorii 
Inspectorul şcolar pentru minorităţi 
naţionale 

Formarea cadrelor didactice în 
spiritul acceptării, interiorizării şi 
promovării valorilor pentru 
minorități şi confesiuni religioase 

Reglementări ME  
Decizii, hotărâri ISJBN 
Oferta de formare a CCD 

Bistriţa-Năsăud 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Numărul cadrelor 
didactice formate 
Numărul şi denumirea 
cursurilor absolvite 

Elevi 
Părinţi 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 
Directori 
Inspectorul şcolar pentru minorităţi 
naţionale 

Susţinerea elevilor prin 
funcţionarea Centrului de 
excelenţă şi a programelor de tip 
„Şcoală după şcoală” 

Finaţarea grupele de 
excelenţă la materiile 
fizică, matematică, 
informatică de către 
fundaţia“Nouă ne pasă”  
deţinută de EMAG 
Legislaţia 
corespunzătoare, în 
vigoare resursa umană 
Performantă 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Încadrarea şi programul 
de activitate al grupelor 
de excelenţă şi 
programelor de tip 
“Şcoală după școală” 

Elevi cu 
rezultate şcolare 
deosebite/ 
performanţă 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 

Stimularea şi recompensarea 
elevilor participanţi şi premiați la 
olimpiadele si concursurile 
școlare și a cadrelor didactice 
implicate în pregătirea 

Premii oferite de Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud 
Premii oferite de primării  
Sponsorizări 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Număr de premii şi 
distincţii 

Elevi cu 
rezultate şcolare 
deosebite/ 
performanţă 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 
Inspectorii şcolari 

http://www.cjraebistrita.ro/
https://edu.ro/
https://www.ccdbn.ro/
https://www.ccdbn.ro/
https://www.excelentabn.ro/
https://www.excelentabn.ro/
https://www.nouanepasa.ro/
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acestora 
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V.4 Prevenirea segregării şi violenței  
 
 

Măsuri și acțiuni  

 
Resurse necesare 

 
Termen  

 
Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Derularea unor programe educaţionale de 
promovare a valorilor interculturale la  
nivel judeţean,  în  scopul diminuării 
fenomenului de discriminare/ segregare 

Legislaţia 
corespunzătoare în 
vigoare 

Anul școlar 2022 
– 2023 

Număr de proiecte inițiate şi desfăşurate Cadre didactice  
Elevi rromi  
Părinţi 

 

Promovarea şi valorificarea diversităţii 
culturale în vederea îmbunătăţirii accesului 
egal la educaţie şi diminuării segregării 
şcolare a preşcolarilor şi elevilor, 
includerea acestora în programele de 
activităţi educative 
specifice educaţiei interculturale 

Legislaţia 
corespunzătoare, în 
vigoare 
Metodologii 
specifice CAEN 
CAERI, CAEJ 

Anul școlar 2022– 
2023 

Creşterea accesului egal la educaţie a 
tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi 
şcolară, în toate unităţile de învăţământ 
din judeţ 

Cadre didactice 
 Elevi rromi  
Părinţi 
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VI.Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale 
VI.1 Derularea  de parteneriate educaţionale cu 

administraţia locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, 
O.N.G.-uri; 

Măsuri și acțiuni 

 
Resurse necesare 

 
Termen 

 
Indicatori Beneficiari Responsabili 

Semnarea de parteneriate cu diverse 
instituții care pot oferi formare pentru 
elevi și cadre didactice în direcția 
facilitării învățării în context nonformal 

Legislaţia specifică 
Adrese, informări 
ISJBN 
Logistica necesară 

Anul școlar 
 2022 – 2023 

Numărul de 
parteneriate încheiate 
Numărul de elevi/ 
cadre didactice- 
participanți 

Cadre didactice 
Elevi 
Parteneri instituționali 

Inspector școlar pentru educaţie 
permanentă, 
Consiliul Consultativ  
Manageri școlari 
Reprezentanții instituțiilor 
partenere 

Colaborarea cu universităţi, instituţii 
de cercetare, alte inspectorate, 
instituţii economice, edituri, librării în 
vederea dotării cu cărţi, mijloace  de 
învăţământ, formări iniţiale şi 
continue, participarea la diferite 
activităţi curriculare şi extracurriculare 

Acorduri de 
parteneriat 

Anul școlar 
2022– 2023 

Activităţi diverse, 
analize de portofolii ale 
elevilor la discipline 
opţionale 
număr parteneriate 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspectorul şcolar pentru 
dezvoltarea resursei umane 
Directorii de şcoli 
Cadre didactice 

Organizarea consilierii părinţilor faţă 
de: debutul şcolarizării elevilor cu 
deficienţe în şcoala de masă; prezenţa 
în clasele de masă a unor elevi cu 
dizabilităţi 

Program de 
consiliere a 
părinţilor 

Anul școlar 
 2022 – 2023 

Numărul de activităţi 
de consiliere derulate 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

Inspector școlar pentru 
învățământ special 
CJRAE 

Diseminarea de materiale informative  
cu privire la educaţia specială, educaţia 

Legislație specifică 
Materiale 

Anul școlar 
 2022 – 2023 

Număr de acţiuni de 
diseminare. 

Elevi 
Părinţi 

Inspector școlar pentru  
învățământ special 

http://www.cjraebistrita.ro/
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integrată, serviciile terapeutic-
recuperatorii asigurate de unităţile de 
învățământ special şi special integrat 
(autorităţi,organizaţii, primării, şcolide 
masă, etc.). 

informative Număr de materiale 
informative realizate 

Comunitate  Directori școli speciale 
  CJRAE 

Promovarea ofertelor educaţionale 
(site-urile unităţilor de învăţământ, 
pliante, afişe, acţiuni la nivelul 
comunităţii locale, întâlniri-dezbateri 
cu reprezentanţi ai asociaţiilor 
părinţilor etc.) şi a bunelor practici – 
pentru ÎPT și pentru învățământul 
special 

Legislație specifică 
Materiale de 
promovare 
(pliante, afişe) 
Exemple 
de bune practici 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Număr de accesări ale 
site-urilor 
Număr de materiale de 
promovare distribuite 
Număr de participanţi 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate  

Inspectori școlari 
Directori 
  CJRAE 

Desfăşurarea de acţiuni de informare a 
cadrelor didactice din toate unităţile 
de învăţământ cu privire la 
reglementările legislative în vigoare 
referitoare la Strategiei Naţionale de 
Acţiune Comunitară 

Legislație specifică 
Exemple de bune 
practici 

Conform 
Planificării 

Număr de acţiuni de 
informare 
Număr de participanţi 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISGA 
Inspectori școlari 

       
Organizarea structurilor de coordonare 
şi monitorizare a aplicării prevederilor 
Strategiei Naţionale de Acţiune 
Comunitară şi de 
promovare a voluntariatului la nivelul 
județului Bistriţa-Năsăud 

Legislație 
Documentaţie 
Specifică 

Conform 
Planificării 

Structuri organizate şi 
funcţionale la nivelul 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISGA 
Inspectori școlari 

Derularea Strategiei Naţionale de 
Acţiune Comunitară, promovarea 
voluntariatului şi monitorizarea 
acţiunilor 

Legislație specifică 
Acorduri de 
parteneriat 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Numărul de 
parteneriate 
Încheiate 
Numărul de 
voluntari implicați în 
acțiunile derulat 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISGA 
Inspectori școlari 

Desfășurarea în parteneriat a unor 
programe de prevenire şi reducere a 
abandonului școlar 

Bază de date 
Ofertă 
educaţională 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Scăderea abandonului 
şcolar 
Existența programelor 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISGA 
Inspectori școlari 

http://www.cjraebistrita.ro/
http://www.cjraebistrita.ro/
https://drive.google.com/file/d/1RZ5hGtHA7YiVlHARyj3_hVniE-PZjpbO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZ5hGtHA7YiVlHARyj3_hVniE-PZjpbO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZ5hGtHA7YiVlHARyj3_hVniE-PZjpbO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZ5hGtHA7YiVlHARyj3_hVniE-PZjpbO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZ5hGtHA7YiVlHARyj3_hVniE-PZjpbO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZ5hGtHA7YiVlHARyj3_hVniE-PZjpbO/view?usp=sharing
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Discuţii cu operatorii economici şi 
asociaţiile patronale, privind necesarul 
forţei de muncă 

Legislația specifică Anul școlar 
 2022 – 2023 

Procese-verbale de la 
întâlnirile planificate 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Inspector şcolar ÎPT 

Realizarea conţinuturilor cuprinse în 
parteneriatele şi convenţiile încheiate 
între M.E./I.S.J. şi unele organizaţii 
naţionale, asociații, O.N.G.- uri 

Legislație specifică 
Acorduri de 
parteneriat 

Anul școlar 
 2022 – 2023 

Numărul protocoalelor/ 
parteneriatelor 
încheiate 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 
 

ISG 
ISGA 

Elaborarea de către fiecare şcoală a 
unui program de colaborare cu 
comunitatea în vederea îmbunătăţirii 
activităţii de educare, învăţare şi 
integrare socială a elevilor 

Legislație specifică 
Acorduri de 
colaborare 

Anul școlar 
 2022 – 2023 

Numărul 
parteneriatelo. 
încheiate cu 
comunitatea locală. 
Numărul elevilor și 
părinților cuprinși   în 
derularea 
parteneriatelor 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 

Promovarea ofertei de formare a Casei 
Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud. 

Oferta de formare 
site-ul C.C.D. 

Anul școlar 
 2022 – 2023 

Număr de diseminări, 
informații 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA, 
Director CCD 

Colaborarea cu Universități, O.N.G.– 
uri, asociaţii, fundaţii, instituţii de 
cultură şi artă în scopul derulării, în 
parteneriat, a unor proiecte 
educaţionale 

Legislație specifică Anul școlar 
 2022 – 2023 

Parteneriate încheiate 
cu Universități, O.N.G.– 
uri, asociaţii, fundaţii, 
instituţii de cultură şi 
artă. 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

Inspector programe educaționale 
Metodişti programe 
educaţionale 
Membrii CC proiecte 
educaţionale 

Promovarea proiectelor educaționale 
de succes în mass-media 

Site-ul ISJBN, 
Mass-media 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Activități de promovare 
realizate 

Beneficiarii educaţiei ISG 

 

https://www.ccdbn.ro/
https://www.ccdbn.ro/
https://www.ccdbn.ro/
https://www.isjbn.ro/
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VI.2 Îmbunătățirea calității comunicării organizaționale. 
 

Măsuri și acțiuni  
 

Resurse necesare 
 

Termen  
 

Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Organizarea de întâlniri online 
şi faţă în faţă cu directorii  în 
care să faciliteze comunicarea 
inter-/ intrainstituțională 

Legislaţia specifică 
Adrese, informări ISJBN 

Logistica necesară 
desfăşurării şedinţelor 

Anul școlar  
2022 – 2023 

Pliante  
Mape 
Procese-verbale 

Directorii unităţilor învăţământ 
judeţ 

 
 

ISG  
ISGA 

Transmiterea informaţiilor 
solicitate de la/ către 
compartimentele reţea şcolară, 
perfecţionare, inspecţie şcolară, 
normare şi salarizare 

Modele, formulare tabele de 
raportare Site-ul I.S.J. 
 

Anul școlar 
 2022 – 2023 

Număr adrese 
transmise 

Directorii unităţilor de învăţământ din 
judeţ 

 
 

ISG 
ISGA 
Serviciu informatizare 

Acordarea de consultanţă şi 
audienţe 

Logistica necesară desfăşurării 
audienţelor 

Anul școlar 
 2022 – 2023 

Numărul de 
probleme/ situaţii 
clarificate/ 
soluţionate 

Directori ISG 
ISGA 

Realizarea unei comunicări 
interne adecvate cu impact 
pozitiv asupra eficacităţii şi 
eficienţei organizaţionale, 
respectiv performanţei 
organizaţiei 

Strategia managerială a ISJ 
Bistriţa-Năsăud 

Anul școlar  
2022 – 2023 

Şedinţe 
săptămânale de 
lucru 

Directorii unităţilor de învăţământ 
din judeţ 
Cadre didactice 

ISG 
ISGA 

Elaborarea unui set de măsuri 
menite să îmbunătăţească 
calitatea comunicării 
manageriale şi comunicării 
interpersonale 

Legislaţie specifică  
Legea 544/2001 actualizată 

Anul școlar 
 2022 – 2023 

Plan managerial 
Raport anual de 
activitate PO 
comunicare 
instituțională 

 ISG 
ISGA 

Aplicarea principiului 
transparenţei informaţiilor de 
ordin public 

Legislaţie specifică  
Legea 544/2001 actualizată 

Anul școlar 
 2022 – 2023 

Buletin informativ 
Raport de 
activitate 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate  

ISG, ISGA 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
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Aplicarea principiului 
transparenţei informaţiilor 
de ordin public 
Implementarea unor 
strategii adecvate privind 
imaginea instituţională; 
organizarea de conferinţe de 
presă, acordarea de 
interviuri, comunicate de 
presă 

Legislaţie specifică 
Strategii de implementare 
 
 
 
 

 

Anul școlar  
2022 – 2023 

Plan managerial 
anual 
Raport anual de 
activitate 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
ISGA 
Purtătorul de cuvânt al ISJ 
Bistriţa-Năsăud 

Cooperarea cu mass-media 
 
Menţinerea la zi a site-ului 
https://edubn.ro/ 

Legislaţie specifică 
Planificarea activităţilor 

Anul școlar 
2022 – 2023 

Număr de articole 
în mass-media 
locală 
Număr de 
comunicate şi 
conferinţe de 
presă 

Elevi 
Părinţi 
Comunitate 

ISG 
Purtătorul de cuvânt al ISJ 
Bistriţa-Năsăud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://edubn.ro/
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VI.3 Dezvoltarea şi consolidarea comunităţii de alumni 
 

Măsuri și acțiuni  
 

Resurse necesare 
 

Termen  
 

Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Organizarea de întâlniri online 
şi faţă în faţă cu alumnii din 
judeţ 
(de exemplu întâlnirile cu 
absolvenţii organizate de 
Şcoala “Tiberiu Morariu”, Salva) 

Legislaţia specifică 
Adrese, informări ISJBN 

Logistica necesară 
desfăşurării şedinţelor 

Anul școlar  
2022 – 2023 

Pliante  
Mape 
Procese-verbale 

Alumnii 
Elevi 
Comunitate 
Directorii unităţilor învăţământ 
judeţ 

 
 

ISG  
ISGA 
Inspectorii 
Directorii unităților de 
învățământ 

Crearea de conturi de către 
şcoli şi licee pe platforma 
LinkedIn.com 

Calculator 
Conexiune Internet 

Anul școlar  
2022 – 2023 

Număr de școli 
înscrise 

Alumnii 
Elevi 
Comunitate 
Directorii unităţilor învăţământ 
judeţ 
 

Directorii unităţilor de 
învăţământ 
Informaticieni 

Crearea unei baze de date cu 
alumnii şcolilor din judeţ 

Calculator 
Conexiune Internet 
Server 

Anul școlar  
2022 – 2023 

Număr de 
alumni înscrişi în 
baza de date 

Alumnii 
Elevi 
Comunitate 
Directorii unităţilor învăţământ 
judeţ 
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VII. Investiţii în infrastructura şcolară 
 

Măsuri și acțiuni  
 

Resurse necesare 
 

Termen  
 

Indicatori  Beneficiari Responsabili 

Dotarea cu mobilier a sălilor de 
clasă 

Săli de clasă Anul școlar  
2022 – 2023 

Număr de săli 
dotate 

Elevi 
Cadre didactice 

Comunitate 
 

ISG  
ISGA 
Compartimentul achiziţii 
din cadrul ISJ BN 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 

Dotarea laboratoarelor de 
fizică, chimie, biologie 
 

Spaţii disponibile pentru a fi 
amenajate 

Anul școlar  
2022 – 2023 

Număr de săli 
dotate 

Elevi 
Cadre didactice 

Comunitate 
 

ISG  
ISGA 
Compartimentul achiziţii 
din cadrul ISJ 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 

Dotarea laboratoarelor de 
ştiinţe 

Spaţii disponibile pentru a fi 
amenajate 

Anul școlar  
2022 – 2023 

Număr de săli 
dotate 

Elevi 
Cadre didactice 

Comunitate 
 

ISG  
ISGA 
Compartimentul achiziţii 
din cadrul ISJ 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 

Dotarea cabinetelor şcolare Spaţii disponibile pentru a fi 
amenajate 

Anul şcolar 
2022-2023 

Număr de săli 
dotate 

Elevi 
Cadre didactice 

Comunitate 
 

ISG  
ISGA 
Compartimentul achiziţii 
din cadrul ISJ BN 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 

Dotarea cabinetelor de Spaţii disponibile pentru a fi Anul școlar  Număr de săli Elevi ISG  
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informatică amenajate 2022 – 2023 dotate Cadre didactice 

Comunitate 
 

ISGA 
Compartimentul achiziţii 
din cadrul ISJ BN 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 

Dotarea cabinetelor de 
asistenţă psihopedagogică 

Spaţii disponibile pentru a fi 
amenajate 

Anul școlar  
2022 – 2023 

Număr de săli 
dotate 

Elevi 
Cadre didactice 

Comunitate 
 

ISG  
ISGA 
Compartimentul achiziţii 
din cadrul ISJ BN 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 

Consilierea unor primării în 
vederea accesări de fonduri 
europene pentru reabilitarea 
clădirilor ce aparţin şcolii 

Proiect Anul şcolar 
2022-2023 

Număr de 
proiecte depuse 
Suma totală a 
investiţiilor 

Elevi 
Cadre didactice 
Comunitate 

ISG 
Inspectorii şcolari 

Atragerea unor investiţii din 
mediul privat pentru 
amenajarea spaţiilor şcolare 
 

Proiect 
 

Anul şcolar 
2022-2023 

Număr de 
iniţiative private 

Elevi 
Cadre didactice 
Părinţi 

ISG 
Inspectorii şcolari 

Verificarea modului de 
întocmire a bugetelor  
(Se va pune accent pe existenţa 
referatelor de necesitate ale 
cadrelor didactice şi ale 
personalului şcolii) 
 

Referate de necesitate 
PAAP al unităţilor şcolare 
Draftul de buget al unităţilor 
şcolare 
 

Decembrie 
2022 

Număr de 
referate de 
necesitate 
Număr de PAAP 
corect întocmite 
 

Elevi 
Personalul şcolii 
Comunitate 

ISG 
Departamentul 
contabilitate al ISJ BN 

 
 
Inspector şcolar general, 
Prof. Mircea Cristian Nicula      Inspector şcolar general adjunct, 
         Prof. Zoltan Deak 


