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INTRODUCERE 

 

Transformările continue ale societății contemporane, digitalizarea, valorificarea 

evoluțiilor tehnologice, inovarea, flexibilitatea traseelor educaționale și corelarea competențelor 

cu evoluția pieței muncii sunt câteva dintre  aspectele care influențează sistemul românesc de 

învățământ și implicit învățământul din județul Bistrița-Năsăud  care  își reconfigurează și 

redimenzionează structura, astfel încât instituțiile de învățământ să fie promotoarele unor 

demersuri instructiv- educative autentice, reale care să surprindă tabloul macrosistemului social. 

În acest context, în care se impune  necesitatea depășiririi unor decalaje pe care sistemul 

de învățământ românesc le are  față de alte sisteme educaționale, devine stringentă  redefinirea 

educației și ghidarea sa de către  reforme care să susțină un sistem educațional de calitate, 

rezilient, adaptat  prezentului, dar care să anticipeze provocările viitorului, specialiștii din 

domeniul politicilor educaționale trasând, potrivit Proiectului România educată, trei provocări 

principale cărora educația trebuie să le răspundă până în anul 2030: dinamica accentuată a 

profesiilor, scăderea și îmbătrânirea populației și conectarea permanentă la internet. 

Astfel, conform Legii educației, sistemul de învățământ preuniversitar are la bază valori 

precum-excelența, echitatea, incluziunea,integritatea, profesionalismul, respectul,  

transparența,colaborarea, diversitatea, misiunea învățământului preuniversitar  fiind aceea de a 

modela personalitatea  copilului pentru a deveni un adult responsabil, integrat social și 

profesional, care simte că aparține, în egală măsură atât națiunii române, cât și spațiului european, 

un adult care gândește critic și participă la dezvoltarea societății. 

Anul școlar 2021-2022, a însemnat pentru școala românescă o  reîntoarcere la 

normalitate, deși unele efecte ale pandemiei și-au mai făcut simțită prezența; activitățile didactice 

s-au organizat majoritar cu prezență fizică, au avut loc concursuri și olimpiade școlare destinate 

elevilor, concursurile pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct și  numeroase 

activități/manifestări cu caracter extrașcolar. 

Din dorința de a propune un sistem educațional echitabil, axiologic, caracterizat de 

integritate și profesionalism pentru a asigura și respecta dreptul fiecărui elev la o educație de 

calitate, în județul Bistrița-Năsăud s-a accentuat  transparența instituțională și  colaborarea optimă 

a  tuturor actorilor implicați în actul educației. Starea de bine a  acestora a reprezentat un deziderat 

fundamental al instituție noastre, motiv ce a impus crearea unui mediu educațional caracterizat 

de respect reciproc și  demnitate umană, un mediu în care sistemul formal de educație, flexibil, a 

răspuns nevoilor diverse ale celor implicați, a individualizat învățarea acordând sprijin 

suplimentar celor care au avut nevoie și, concomitent, a  susținut excelența în învățare și în 

predare. 

O educație de calitate înseamnă valorificarea optimă a resurselor materiale și umane 

subordonate standardelor de calitate (calitatea unității școlare), realizarea obiectivelor 

educaționale stabilite printr-o funcționare eficientă a structurile organizatorice(calitatea 

serviciilor educaționale) și nu în ultimul rând de modalitatea concretă de aplicare a curriculum-

ului (calitatea procesului educațional). 
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Propunându-și o analiză multicriterială, cantitativă și calitativă a sistemul educațional în 

toată complexitatea sa, fără însă a avea pretenția unei expuneri exhaustive, Raportul asupra stării 

învățământului este un document care încearcă să-i surprindă punctele tari, dar și punctele slabe 

sau vulnerabilitățile, astfel încât să fie preambulul proiectării și planificării activității manageriale 

și didactice în noul an școlar, transformând diagnoza sistemului în autentice puncte de reper ale 

feedback-ului și feedforward-ului. 
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1. DATE STATISTICE 

 

1.1 Evoluția rețelei școlare  

 

REŢEA ŞCOLARĂ       

2021-2022 

TOTAL DIN CARE: URBAN RURAL 

JUDET PJ STRUCT PJ 
STRU

CT 
PJ STRUCT 

Unități de învățământ de nivel 

preșcolar 
110 11 99 11 22 0 77 

Unități de învățământ de nivel 

primar 
51 1 50 0 3 1 47 

Unități de învățământ de nivel 

gimnazial 
88 61 27 9 2 52 25 

Unități de învățământ de nivel 

liceal 
26 26 0 18 0 8 0 

Unități de învățământ de nivel 

postliceal 
0 0 0 0 0 0 0 

Unități de învățământ de nivel 

profesional 
2 2 0 0 0 2 0 

Unități de învățământ special 

de nivel gimnazial 
5 4 1 4 1 0 0 

Unități de învățământ special 

de nivel profesional 
1 1 0 1 0 0 0 

TOTAL ȘCOLI : 283 106 177 43 28 63 149 

Palatul Copiilor 1 1 0 1 0 0 0 

Centru Județean de Excelență 1 1 0 1 0 0 0 

Clubul Copiilor 3 3 0 3 0 0 0 

Club Sportiv Școlar 1 0 1 0 1 0 0 

TOTAL UNITĂȚI 

ȘCOLARE 
289 111 178 48 29 63 149 

CCD 1 1 0 1 0 0 0 

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

ISJ 1 1 0 1 0 0 0 

TOTAL RETEA : 292 114 178 51 29 63 149 
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1.2 Evoluția efectivelor de elevi  

În anul şcolar 2021-2022 s-a consolidat trendul crescător al numărului total de elevi din 
judeţul Bistriţa-Năsăud. 

Astfel, numărul de elevi din învățământul de stat bugetat a fost de 44274, mai mare cu 
125 decât în anul școlar precedent. Dar numărul total de elevi a fost mai mare cu 339, datorită 
celor din învăţământul privat. 

Datele comparative cu anul școlar 2020-2021 sunt prezentate în tabelul și graficele de 
mai jos: 
 

Tipul de învățământ Număr de elevi 2020-2021 Număr de elevi 2021-2022 

Invatamant de stat bugetat 44149 44274 

Invatamant special 734 767 

Invatamant de stat cu taxa 89 72 

Total invatamant de stat 44972 45113 

Invatamant privat 2342 2540 

Total elevi judetul Bistrita-Nasaud 47314 47653 

 
          Așadar, la toate tipurile de învățământ , în anul școlar 2021-2022, s-au înregistrat creșteri 

ale numărului de elevi, excepţie făcând doar învăţământul de stat cu taxă. 
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 Numărul total al elevilor a crescut în anul școlar 2021-2022 cu aproape 1% față de anul 

școlar precedent, cea mai mare creștere relativă a numărului de elevi înregistrându-se în 

învățământul privat: +8,5 %. 

 
 

Pe tipurile de învățământ de stat, variaţia numărului de elevi față de anul şcolar 2020-2021 a fost 
următoarea: 
- învățământul de stat total +0,3% 
- învățământul de stat cu taxă -19,9% 
- învățământul special +4,5% 
- învățământul de stat bugetat +0,3% 
 
În continuare sunt prezentate datele statistice pe diferite niveluri/tipuri de învățământ. 

1.2.1 Învățământul preșcolar 

Distribuția preșcolarilor în anul şcolar 2021-2022 

 

Mediul 

Număr 

grupe 

progra

m 

normal 

Număr copii 

program normal 

Număr 

grupe 

program 

prelungit 

Număr copii 

program 

prelungit 

Total 

grupe 

Total 

copii 

Mediul urban 52 1119 92 2303 144 3422 

Mediul rural 256 4767 12 266 268 5033 

Total 2021-

2022 308 5886 104 2569 412 8455 
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Potrivit structurii demografice a județului după mediul de rezidență, preponderenta 
învățământului preșcolar revine mediului rural: 65% din numărul grupelor de copii funcționează 
în mediul rural, cuprinzând aproape 60% din numărul preșcolarilor. 

Peste 95% din grupele de învățământ preșcolar din mediul rural funcționează în regim de 
program normal. 

În mediul urban, aproape 64% din totalul grupelor și peste 67% din totalul preșcolarilor 
sunt în grădinițele cu program prelungit. 
Evoluția efectivelor de preșcolari 

 

Anul 

școlar 

Număr grupe 

program 

normal 

Număr copii 

program 

normal 

Număr grupe 

program 

prelungit 

Număr copii 

program 

prelungit 

Total 

grupe 

Total 

copii 

2020-2021 308 5788 103 2512 411 8300 

2021-2022 308 5886 104 2569 412 8455 

 

Față de anul școlar precedent, numărul total a preșcolarilor înscriși a crescut de la 8300 la 8455 

(+1,9%), iar totalul grupelor de la 411 la 412. 
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Din analiza numărului mediu de preșcolari ce revin unei grupe, se constată o mică creștere a 

acestuia la grupele cu program normal (de la 18,8 la 19,1) și la fel, o mică scădere a lui la grupele 

cu program prelungit (de la 24,4 la 24,7). 

1.2.2 Învățământul primar 

Distribuția elevilor din învățământul primar în anul școlar 2021-2022 după mediul de rezidenţă 

a fost următoarea: 

Mediul Numar clase Numar elevi 

Mediu urban 244 5690 

Mediu rural 471 8142 

Total 2021-

2022 715 13832 

 

Numărul mediu de elevi ce revine unei clase din învățământul primar este de 19,3 pe total, cu 

diferențe de aproape 6 elevi pe clasa, între mediul rural (17,26) și cel urban (23,19). 
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Evoluția efectivelor de elevi din învățământul primar 

 

Anul școlar Număr clase Număr elevi 

2020-2021 724 13944 

2021-2022 715 13832 

 

Numărul claselor din învățământul primar a scăzut nesemnificativ în anul școlar curent față de 

cel precedent cu 1,1%, iar numărul elevilor cu 0,8%. 
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Și învățământul primar este adoptat structurii demografice după mediul rezidențial al populației 

județului, astfel că aproape 2/3 din clasele școlare și elevii acestora fucționează în mediul rural.  

 

1.2.3 Învățământul gimnazial 

 

Distribuția elevilor din învățământul gimnazial în anul școlar 2021-2022 
 

Mediul Număr clase Număr elevi 

Mediul urban 199 4891 

Mediul rural 375 6749 

Mediul urban frecvență redusă 2 27 

Total 2021-2022 576 11667 

 

Numărul claselor din învățământul gimnazial care funcționează în mediul rural reprezentau 

65,1% din total, iar numărul elevilor 57,8% din totalul lor. 
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Numărul mediu de elevi al unei clase din învățământul gimnazial era de 20,3 cu diferențe 
semnificative între cele două medii de rezidență: 18 elevi/clasa în rural și 24,6 elevi în urban. 
 
Evoluția efectivelor de elevi din învățământul gimnazial 
 

 

Anul școlar Număr clase Număr elevi 

2020-2021 548 11053 

2021-2022 576 11667 

 

Atât numărul claselor din învățământul gimnazial cât şi cel al elevilor au crescut faţă de anul 

şcolar precedent cu peste 5%, respectiv cu 28 de clase şi 614 elevi. 
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1.2.4. Învățământul liceal (teoretic, tehnologic, vocațional) 

 

Distribuția elevilor din învățământul liceal în anul școlar 2021-2022 

Filiera 

Mediul  

Număr 

clase 

teoretic 

Număr 

elevi 

teoretic  

Număr 

clase 

tehnologic 

Număr 

elevi 

tehnologic 

Număr 

clase 

vocațional 

Număr 

elevi 

vocațional 

Total 

clase 

Total 

elevi 

Mediul 

urban 131 3559 97 2545 37 1002 265 7106 

Mediu 

rural 17 437 20 468 0 0 37 905 

Total 

2021-

2022 148 3996 117 3013 37 1002 302 8011 

 

Spre deosebire de ciclurile de învățământ anterioare, învățământul liceal este concentrat în 

mediul urban. Astfel, 87,7% din totalul claselor și 89,1% din totalul elevilor funcționează în 

municipiul Bistrița și celelate orașe. 

Evoluția efectivelor de elevi din învățământul liceal 

 

Anul 

școlar 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

2020-2021 311 8411 

2021-2022 302 8011 

 

Atât numărul elevilor de liceu s-a diminuat față de anul școlar 2020-2021 (-400) cât şi numărul 

claselor din acest ciclu (-9). 
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Filiera  teoretică a liceului a rămas preponderentă şi ca număr de clase (49% din total) şi ca număr 

de elevi (49,9%), urmând ca pondere filiera tehnologică. 

 

 
 

1.2.5. Învățământul profesional 

 

Repartiţia claselor şi elevilor din învățământul profesional în anul școlar 2021-2022 după 

mediul de rezidenţă a fost următoarea: 

Mediul 
Număr clase școala 

profesională 

Număr elevi școala 

profesională 

Mediul urban 54 1280 

Mediul rural 30 642 

Total 2021-2022 84 1922 

 

Aşadar, învăţământul profesional (ca şi cel liceal) funcţionează preponderent în mediul urban, cu 
peste 64% din numărul claselor şi 66,6% din numărul elevilor. 
 
Evoluția efectivelor de elevi din învățământul profesional  
 

An școlar 

Număr clase 

școala 

profesională 

Număr elevi scoala 

profesională 

2020-2021 92 2142 

2021-2022 84 1922 
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O diminuare semnificativă a învăţământului prefesional a fost înregistrată faţă de anul şcolar 

precedent, atât la numărul claselor (-8,7%) cât şi la numărul de elevi (-10,3%). 

 

 
 

1.2.6. Învățământul postliceal  

Distribuția elevilor din învățământul postliceal în anul școlar 2021-2022 

Mediul Număr clase Număr elevi 

Mediul urban bugetat 11 305 

Mediu rural bugetat 3 82 

Total învățământ postliceal bugetat 14 387 

Mediul urban cu taxă 2 43 

Mediu rural cu taxă 1 29 
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Total învățământ postliceal cu taxă 3 72 

Total învățământ postliceal 2021-2022 17 459 

 

Învățământul postliceal bugetat reprezenta, în anul școlar 2021-2022, 82,4% din totalul claselor 

și 84,3% din totalul elevilor, restul fiind învățământ postliceal cu taxă. 

 

 
 

Evoluția efectivelor de elevi în învățământul postliceal 

Anul școlar Număr clase Număr elevi 

2020-2021 15 388 

2021-2022 17 459 

Față de anul școlar precedent, numărul claselor de învățământ postliceal a crescut cu 13,3%, iar 

numărul elevilor cu 18,4%. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Mediul urban
bugetat

Mediu rural
bugetat

Total
invatamant
postliceal
bugetat

Mediul urban
cu taxa

Mediu rural
cu taxa

Total
invatamant

postliceal cu
taxa

Total
invatamant
postliceal
2021-2022

11 3 14 2 1 3
17

305

82

387

43
29

72

459

Distribuția elevilor învățământ postliceal 2021-2022

Număr clase Număr elevi

0

100

200

300

400

500

2020-2021 2021-2022

15 17

388
459

Evoluția efectivelor elevi postliceal

Număr clase Număr elevi

mailto:isjbn@isjbn.ro


 
 

 

 

Str. 1 Decembrie, Nr.5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420080 

Tel: +4 0263 213 529, Fax: +4 0263 216 654, E-mail: isjbn@isjbn.ro                                                                                                                       
www.isjbn.ro                                                                                                                                                                                                                          pag. 18 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

1.2.7. Învățământul special  

Evoluția numărului de elevi în învățământul special: 

Anul 
școlar 

Număr copii din 
învățământ 
preșcolar  

Număr elevi  
învățământ 

primar 

Număr elevi  
învățământ 
gimnazial 

Număr elevi  învățământ 
profesional special 

2020-2021 55 224 284 171 

2021-2022 55 233 308 171 

 În învățământul special, numărul copiilor preşcolari şi al celor din învăţământul profesional 

special s-a menţinut la acelaşi nivel ca în anul şcolar precedent. Creşteri ale numărului de elevi 

la acest tip de învăţământ au fost înregistrate la învăţământul primar (+4%) şi la învăţământul 

gimnazial (+8,5%). 

 

1.2.8. Învățământul privat 

Învăţământul privat, ca alternativă la învăţământul public, şi-a consolidat evoluţiile favorabile 
şi în anul școlar 2021-2022. 
 
Repartiţia elevilor pe cicluri de învăţământ privat în anul şcolar 2021-2022 a fost următoarea: 

 

Anul școlar Preșcolar Primar Gimnazial Liceal Postliceal Total 

2020-2021 459 321 148 610 804 2342 

2021-2022 525 392 192 668 763 2540 
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Ponderea cea mai mare în învățământul privat după numărul de elevi o deține în continuare 

învățământul postliceal cu peste 30% din total, urmând în ordine învățământul liceal, cu 26,3% 

și cel preșcolar, cu peste 20% din total. 

 

 
 

Față de anul școlar precedent, numărul elevilor din învățământul privat a crescut cu 11,3%. 

 

1.2.9. Echivalarea studiilor / elevi remigranți 

Și în acest an școlar, numărul elevilor remigranți a crescut semnificativ față de anii școlari 

precedenţi. Dacă în anul școlar 2018-2019, au cerut echivalarea studiilor 166 de elevi, în anul 

școlar 2019-2020, 175 de elevi, iar în anul şcolar 2020-2021 317 elevi, pentru anul școlar analizat 

numărul acestora şi-a consolidat creşterea, fiind de 328. 
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Țara 
Numărul elevilor care au 

solicitat echivalarea studiilor 
efectuate în străinătate 

BELGIA 5 

REPUBLICA 
MOLDOVA 

5 

CANADA  3 

OLANDA 2 

CIPRU 1 

COLOMBIA  1 

EMIRATELE 
ARABE 

1 

PORTUGALIA 1 

SLOVACIA 1 

SUA 1 

UNGARIA 1 

TOTAL 328 

Cei 328 de elevi care au solicitat echivalarea studiilor întorcându-se de la școli din străinătate 

reprezintă echivalentul a 12-13 clase cu un număr mediu de circa 25 de elevi pe clasă. 
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Număr elevi /nivel de învățământ care au solicitat echivalarea 

După nivelul de învățământ: 

 

Nivel de învățământ pentru care au 

solicitat înscrierea  
Număr elevi  

Primar 126 

Gimnazial 128 

Profesional 66 

Liceal 4 

Postliceal 4 

După mediu de proveniență: 

 

Mediul URBAN 186 

Mediul RURAL 142 
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2. MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

2.1. Date statistice 

2.1.1. Conducerea unităților de învățământ: 

Conducerea unităților de învățământ este asigurată de Consiliul de Administrație și 

directorul/directorul adjunct. 

În anul școlar 2021-2022 s-a organizat concursul pentru ocuparea funcției de 

director/director adjunct în unitățile de învățământ cu personalitate juridică din județul Bistrița-

Năsăud, conform Ordinului Ministerului Educației nr. 4597/06.08.2021 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.             

Situația se prezintă astfel:     

Nr. 
candidați 
înscriși la 
concurs în 
sesiunea 

septembrie-
decembrie 

2021 

Nr. candidați 
numiți în funcție 

(director sau 
director adjunct) 

prin concurs după 
sesiunea 

septembrie-
decembrie 2021 

Nr. candidați înscriși 
la concurs în sesiunea 
ianuarie-aprilie 2022 

Nr. candidați numiți 
în funcție (director sau 
director adjunct) prin 
concurs după sesiunea 
ianuarie-aprilie 2022 

143 88 49 3 
 
În județul Bistrița- Năsăud există și 13 directori de unități de învățământ particular. 

În anul școlar 2021-2022 directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ de pe 

raza județului Bistrița-Năsăud au fost evaluați în conformitate cu Metodologia privind evaluarea 

anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de 

învățământ preuniversitar, Anexă la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 
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3623/11.04.2017. Evaluarea s-a făcut și intermediar pe tot parcursul anului școlar, prin evaluarea 

de etapă, acordându-se punctajul aferent criteriilor din fișele de evaluare. 

2.1.2. Autorizații de funcționare: 
În ce privește autorizația sanitară de funcționare  (ASF), în cele 297 unități școlare din județ, 

situația este următoarea: 

-  252 unități cu ASF; 

-  45 unități fără ASF. 

Motivele neautorizării sunt: 

- Clădiri vechi, 

- Încălzire cu sobe metalice, 

- Școli fără gard împrejmuitor. 

Toate cele 12 unități de învățământ private dețin autorizații sanitare de funcționare. 

Autorizația de securitate la incendiu: 

     La data de 31.07.2022  au fost înregistrate 15 clădiri cu destinația de învățământ care 

funcționează fără autorizație de Securitate la incendiu. Din aceste 15 clădiri, un număr de 8 clădiri 

au obținut 8 avize de securitate la incendiu pentru intrarea în legalitate, urmând să se identifice 

surse de finanțare pentru realizarea lucrărilor.  

    Situația, conform datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

Bistrița-Năsăud, se prezintă astfel: 

- număr de clădiri ale unităților de învățământ în care se desfășoară activitatea școlară care 

au autorizație de securitate la incendiu: 204; 

- număr de clădiri ale unităților de învățământ în care se desfășoară activitatea școlară care 

funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu: 15; 

-  număr de clădiri ale unităților de învățământ în care se desfășoară activitatea școlară care 

sunt echipate cu hidranți interiori/exteriori de incendiu: 122; 

-  număr de clădiri ale unităților de învățământ în care se desfășoară activitatea școlară care 

sunt echipate cu instalații și sisteme de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu: 136; 

-  număr de clădiri ale unităților de învățământ în care se desfășoară activitatea școlară care 

au asigurat iluminat de securitate pentru evacuare: 387. 

 

2.1.3. Siguranța în școli 

Securitatea în școlile din județul Bistrița-Năsăud în contextul pandemiei de Covid-19 

Modalitatea de desfășurare a activității didactice în unitățile de învățământ la începutul anului 

școlar 2021-2022 în contextul pandemiei de Covid-19 s-a realizat în baza Ordinului comun ME-

MS nr. 5196 / 1756 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității 

în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, iar din 1 octombrie s-au făcut completări cu 

Ordinul comun ME-MS nr. 5338 / 1082 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

În baza ordinului din 3 septembrie 2021 participarea antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor 

la activitățile didactice s-a realizat în corelare cu incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor 

mailto:isjbn@isjbn.ro


 
 

 

 

Str. 1 Decembrie, Nr.5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420080 

Tel: +4 0263 213 529, Fax: +4 0263 216 654, E-mail: isjbn@isjbn.ro                                                                                                                       
www.isjbn.ro                                                                                                                                                                                                                          pag. 24 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

din localitatea în care funcționează unitatea școlară. La o incidență cumulată mai mică sau egală 

cu 6/1000 de locuitori unitățile de învățământ au funcționat în Scenariul 1 ceea ce presupunea 

participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în 

unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. La o incidență 

cumulată mai mare de 6/1000, până la insituirea stării de carantină la nivelul localității, unitățile 

de învățământ au funcționat în Scenariul 2 ceea ce presupunea participarea zilnică cu prezență 

fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din învățământul special, cu respectarea 

și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv participarea zilnică, în sistem on-line, a 

tuturor elevilor, cu excepția celor din învățământul special.  

În baza acestei legislații s-a stabilit scenariul de funcționare al unităților de învățământ prin 

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la propunerea conducerii unității de 

învățământ, cu avizul ISJ BN și al DSP BN, prin actualizare săptămânală în fiecare zi de vineri. 

În prima săptămână a anului școlar toate unitățile de învățământ au început activitatea în 

Scenariul 1, în săptămâna a doua a fost avizată trecerea în Scenariul 2 pentru o unitate de 

învățământ, iar în săptămâna a treia a fost avizată trecerea în Scenariul 2 pentru 12 unități de 

învățământ cu personalitate juridică, iar 107 au continuat activitatea față în față. 

În paralel cu stabilirea scenariului de funcționare al întregii unități a fost monitorizat zilnic și 

procesul de funcționare al claselor în care au apărut îmbolnăviri ale elevilor și respectiv cazurile 

de îmbolnăviri ale cadrelor didactice. La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul 

SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, 

gimnazial, liceal, profesional și postliceal s-a dispus suspendarea cursurilor cu prezență fizică la 

propunerea consiliului de administrație pentru o perioadă de 14 zile, cu posibilitatea revenirii la 

activitatea față în față în urma testării în a 8-a zi de la confirmarea cazului pozitiv, iar prin 

excepție elevii claselor VII-XII/XII, vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au 

trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și elevii care au 

fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru 

care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, au putut continua cu prezență fizică. 

La nivelul ISJ BN s-au emis avize pentru trecerea în activitate on-line pentru 4 grupe/clase în 

15.09.2021, 4 grupe/clase în 16.09.2021, 10 grupe/clase în 17.09.2021, 10 grupe/clase în 

18.09.2021, 10 grupe/clase în 19.09.2021, 6 grupe/clase în 20.09.2021, 6 grupe/clase în 

21.09.2021, 22 grupe/clase în 22.09.2021, 12 grupe/clase în 23.09.2021, 13 grupe/clase în 

24.09.2021, 15 grupe/clase în 27.09.2021, 7 grupe/clase în 28.09.2021, 21 grupe/clase în 

29.09.2021, 11 grupe/clase în 30.09.2021 și respectiv 8 grupe/clase în 1.10.2021. 

Prin ordinul din 1 octombrie s-a descentralizat modalitatea de stabilirea a scenariului de 

funcționare al unităților de învățământ, prin renunțarea la conexiunea dintre incidența cumulată 

la nivelul localității, iar scenariul de funcționare al unității de învățământ se stabilește în funcție 

de numărul de cazuri de îmbolnăvire din școală și respectiv de situații justificate de infrastructura 

și resursele existente. Ancheta epidemiologică desfășurată de DSP BN împreună cu conducerea 

unității de învățământ stabilesc dacă se impune suspendarea activităților didactice. Pentru 

asigurarea unei comunicări cât mai eficiente și mai transparente fiecare unitate raportează zilnic 

numărul de cazuri din unitate și clasele care își desfășoară activitatea on-line într-o machetă care 

se publică pe site-ul https://www.isjbn.ro,  iar ISJ BN întocmește o centralizare săptămânală. 
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Exemple de situații publicate pe site-ul ISJ BN care furnizează informații directe legate de 

pandemie: 

Macheta zilnică comunicată de directorii școlilor 

https://www.isjbn.ro/sites/default/files/documente/2021-

10/Unitati%20de%20invatamant%20cu%20clase%20online_21.10.2021.pdf 

Centralizatorul săptămânal 

https://www.isjbn.ro/sites/default/files/documente/2021-

10/5_comunicat%20situatie%20epidemiologica_13.10.2021.pdf 

 În fiecare zi de miercuri din săptămână ISJ BN comunică Ministerului Educației prin mijloace 

specifice o serie de informații legate de starea învățământului în pandemie. Formularul cuprinde: 

1. Număr unități de învățământ (PJ+AR) în scenariul 1 (fără conexe) - cu toate clasele/grupele în 

sistem față în față 

2. Nr. de unități (PJ+AR) cu activitatea față în față, dar care au cel puțin o clasă/grupă în sistem 

online 

3. Număr unități de învățământ (PJ+AR) integral în sistem online, ca urmare a aplicării art. 3 

alin. 2 din ordinul comun (solicitare a unității și aprobare ISJ) 

4. Număr unități de învățământ (PJ+AR) integral în sistem online, ca urmare a aplicării art. 6 

alin. 2 din ordinul comun (cel puțin 50% din nr. de clase suspendate) 

5. Număr unități de învățământ (PJ+AR) integral în sistem online, ca urmare a aplicării art. 6 

alin. 9 din ordinul comun (ancheta DSP, hotărâre CJSU) 

7. Număr de copii/elevi care studiază online -indiferent de cauză 

8. Număr copii/elevi confirmați Covid-19. 

9. Număr personal confirmat Covid-19  

La ultima centralizare, comunicată în 20.10.2021 s-a înregistrat la nivel de județ un număr de 

44395 elevi care desfășoară activități față în față și respectiv 2880 care studiază on-line. La 

nivelul județului au fost înregistrate 37 de unități de învățământ în care există cel puțin o clasă 

sau o grupă care își desfățoară activitatea on-line, cu un număr total de 119 clase sau grupe de 

elevi care funcționează în sistem on-line. La nivelul județului, în 20.10.2021 la ora 10 a 

centralizării figurau un număr de 153 de copii/elevi confirmați cu Covid-19 și respectiv 73 de 

îmbolnăviri la nivelul personalului din școli. Evoluția epidemiologică este într-o continuă 

dinamică, iar pentru a clarifica diferențele care apar chiar în cursul aceleiași zile, prin intrarea 

sau ieșirea unor clase în sistem on-line, sau schimbarea scenariului de funcționare al unor unități 

de învățământ, în funcție de cazurile și anchetele epidemiologice comunicate de DSP BN, 

situațiile comunicate sunt însoțite și de ora centralizării. 

Numărul de cazuri a crescut în mod constant la nivel național și județean, iar prin Hotărârea nr. 

91 din 22.10.2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de 

sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2 a abilitat Ministerul 

Educației în vederea acordării unei vacanțe de două săptămâni pentru învățământul preșcolar, 

primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal în perioada 25.10.2021 – 05.11.2021. La nivel 

național au fost introduse noi măsuri de siguranță în toate domeniile de activitate. În perioada de 

vacanță unitățile de învățământ au intrat în etape de dezinfecție, iar personalul din școală își 
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limitează activitatea la minim, pentru realizarea unui climat care să prevină răspândirea virusului 

SARS-CoV-2. 

În vederea prevenirii și a încurajării implementării măsurilor de prevenție ISJ BN  a desfășurat o 

serie de inspecții tematice prin care a monitorizat îndeplinirea condițiilor de siguranță 

epidemiologică pentru școlile din județul Bistrița-Năsăud. Prin fișa tematică numărul 

5820/01.09.2021 implementată în luna septembrie a fost monitorizat stadiul de pregătire al 

unităților de învățământ pentru începerea anului școlar 2021-2022, în condițiile implementării 

măsurilor de siguranță epidemiologică (în spiritul prevederilor existente la nivelul CNSU /CJSU 

în ceea ce privește măsurile de siguranță în contextul pandemiei de Covid-19). Prin fișa tematică 

din luna octombrie obiectivele monitorizării au fost observarea, îndrumarea/consilierea școlilor 

în vederea implementării măsurilor de siguranță epidemiologică prevăzute în Ordinul comun 

ME/MS 5338/1082/2021, în unitățile de învățământ din județ și a fost urmărit modul în care sunt 

organizate spațiile, în care sunt reglementate accesele, organizarea procesului de învățământ și a 

personalului, inclusiv comunicarea cu părinții. Prin inspectorii de sector fiecare unitate școlară 

păstrează o comunicare directă cu ISJ BN și raportează în timp real eventualele probleme din 

teritoriu. 

În spiritul creșterii securității și siguranței în școlile din județul Bistrița-Năsăud în contextul 

pandemiei de Covid-19 a fost demarată de la începutul anului școlar o campanie de prevenire, cu 

accentuarea și diversificarea campaniei de informare privind încurajarea vaccinării și a 

respectării regulilor specifice pandemiei. În acest sens  a fost monitorizată situația vaccinărilor 

în rândul personalului din școli, în 8.10.2021 a fost consemnat un număr de 2171 cadre didactice 

vaccinate, 665 din personalul auxiliar și nedidactic și respectiv 69 de persoane din învățământ și-

a exprimat intenția de vaccinare în cursul lunii octombrie, iar în 22.10.2021 a fost consemnat un 

număr de 2353 cadre didactice vaccinate din 3436 de cadre didactice angajate, 713 din personalul 

auxiliar și nedidactic din totalul de 1342 și respectiv 93 de persoane din învățământ și-au 

exprimat intenția de vaccinare în perioada următoare. În situația în care se constată un număr mai 

mare de intenții de vaccinare într-o școală prin colaborarea cu DSP BN  se poate analiza 

oportunitatea organizării unui centru de vaccinare mobilă pentru rezolvarea cât mai rapidă a 

situației. 

Campania ,,ALEG SĂ RĂMÂN SĂNĂTOS” s-a desfășurat prin școlile din județ și a informat 

elevii prin diverse activități specifice care au permis implicarea și conștientizarea importanței 

respectării normelor de siguranță în școală și în afara școlii, inclusiv importanța vaccinării la 

categoriile de vârstă la care se recomandă acest lucru. Prin pagina de Facebook a instituției și 

prin consilierii educativi s-au promovat acțiunile de prevenție. Din păcate la nivelul județului s-

au înregistrat și 4 decese în rândul cadrelor didactice îmbolnăvite (nevaccinate) cu virusul SARS-

CoV-2, iar conștientizarea importanței respectării măsurilor de protecție și continuarea campaniei 

de vaccinare devine principalul vector de păstrare a siguranței în școli. 

În vederea păstrării securității și siguranței în școlile din județul Bistrița-Năsăud în contextul 

pandemiei de Covid-19 Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a avut și are în continuare 

o strânsă colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, cu Comitetul Județean 

pentru Situații de Urgență, cu Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, cu autorități 

locale, cu autorități județene și alți parteneri care pot să contribuie la atingerea acestor obiective. 
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  Anexă – imagini din campania ALEG SĂ RĂMÂN SĂNĂTOS 

Afișe de promovare:  

 
 
Aspecte din cadrul activității:   

 
Modul de asigurare cu pază a unităților de învățământ preuniversitar. 

         Sub aspectul asigurării cu pază a unităților de învățământ preuniversitar, din cele 297 

locații școlare aflate în evidență, 18 au fost asigurate cu pază proprie, pentru 4 unități de 
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învățământ,  paza  a fost asigurată prin societăți specializate de pază, 6 au fost asigurate cu pază 

mixtă, iar un număr de 269 de unități de învățământ nu dispun de mijloace de asigurare a pazei. 

         Totodată, 276 de clădiri ale unităților de învățământ preuniversitar sunt dotate cu 

sisteme de supraveghere video, dintr-un total de 451. 

         Un număr de 15 unități de învățământ preuniversitar ( 3 școli primare/ gimnaziale și 

12 grădinițe) din cele 302, nu au împrejmuiri corespunzătoare, acestea fiind în diverse stadii de 

construcție sau renovare, funcționează în încăperi ale unor blocuri ori sunt în diverse stadii de 

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

 

 2.2. Obiective propuse: 

- Respectarea prevederilor Ordinului comun ME-MS privind organizarea activităților din 

unitățile de învățământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

pe tot parcursul anului școlar 2021-2022; 

-  Asigurarea accesului tuturor elevilor la un sistem  educaţional stabil, echitabil, eficient, 

în siguranță fizică și emoțională; 

-   Îmbunătățirea managementului unităților de învățământ, intensificarea colaborării cu 

familia; 

- Asigurarea  transparenţei deciziilor în  activitatea managerială,  colaborarea cu 

comunitatea; 

- Includerea în documentele proiective ale unităților de învățământ de activități specifice 

dezvoltării competențelor transversale şi a competențelor cerute de piața muncii: creativitate, 

comunicare, autonomie și capabilitatea de a lua decizii.  

- Verificarea documentelor manageriale încărcate pe platforma ISJ- BN (PDI/PAS, Plan 

managerial, Plan de intervenție ș.a); 

- Identificarea grupurilor vulnerabile în școli și elaborarea unor planuri de intervenție; 

- Organizarea periodică a unor sesiuni de formare pe categorii de școli pentru diseminarea 

exemplelor de bune practici, îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu autoritățile locale.         

 

2.3.Activități relevante derulate în anul școlar 2021-2022: 

Activitatea didactică s-a desfășurat în prima parte a anului școlar 2021-2022 în contextul 

măsurilor speciale determinate de aplicarea măsurilor de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Funcționarea școlilor a debutat cu condițiile 

precizate în Ordinul comun ME-MS nr. 5196 / 1756 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, completat 

apoi cu Ordinul comun ME-MS nr. 5338/1756/ 1 octombrie 2021, pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin care se 

monitoriza numărul de cazuri de îmbolnăviri în rândul elevilor și a cadrelor didactice și în baza 

actualizării cu criteriul epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localităților 
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conform datelor furnizate de DSP BN. Adaptarea permanentă la situația epidemiologică a 

determinat o reabordare a situației prin Ordinul 5558/2389 din 5 noiembrie 2021 privind 

modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministerului sănătății, interimar, 

nr. 5338/2015 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 prin care s-a monitorizat și procentul de vaccinare al 

personalului unității școlare calculate pe PJ. Avizele și implementarea măsurilor de organizare a 

activității din unitățile școlare s-au realizat în strânsă legătură cu hotărârile consiliilor de 

administrație ale unităților școlare, ale Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud și Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud 

Principalele acțiuni derulate pe parcursul anului școlar 2021-2022:  

-  Analiza datelor colectate prin instrumentele ISJ-BN; 

- Consiliere și suport emoțional zilnic pentru directorii unităților de învățământ; 

- Monitorizarea activităților on-line desfășurate în unitățile de învățământ prin conectare la 

activități integral sau secvențial prin accesarea claselor virtuale de pe platformele educaționale 

utilizate; 

- Monitorizarea activităților propuse în planurile de intervenție (măsuri concrete în vederea 

soluționării problemelor întâmpinate, revizuirea acestora periodic sau ori de câte ori situația a 

impus, măsuri concrete aplicate pentru elevii aflați în situație de risc); 

- Verificarea proceselor verbale CP și CA, respectiv anexe; 

 -Verificarea existenței în PDI/PAS al unităților de învățământ din județ a unei ținte vizând 

reducerea fenomenului PTȘ (părăsire timpurie a școlii), absenteism, abandon școlar; 

- Monitorizarea/verificarea aspectelor legate de încheierea situației școlare pe semestrul I și 

al II-lea al anului școlar 2020-2021;   

-  Monitorizarea respectării regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ;  

 - Valorificarea noilor tehnologii în activitățile de învățare cu elevii.  

 - Verificarea dovezilor în CP și CA ale unităților de învățământ cu privire la existența unor 

dezbateri pe problematica situației școlare a elevilor aflați în risc (monitorizare intermediară); 

2.4.Concluzii 

   Dat fiind contextul pandemic generat de situația de criză provocată de SARS-Cov 2 și a 

condițiilor ,,altfel”, anul școlar 2021-2022 a impus comportamente manageriale dinamice, 

flexibile, adaptabile și, implicit, acțiuni care au decurs din contextul dat. 

   Profilul managerului unei instituții de învățământ s-a reconfigurat în aceste situații de 

criză, devenind el însuși un simbol al ,,lifelong learning” (învățării de-a lungul întregii vieți). 

   Directorii unităților de învățământ au făcut  eforturi pentru a fi asigurate condițiile optime 

privind desfășurarea activităților online: indiferent de disciplina predată, cadrele didactice s-au 

adaptat, au desfășurat etape de formare online, au aplicat metode adecvate, astfel încât elevii să 

dispună de parcurgerea programei școlare: au folosit platforme CLASSROOM, G-SUITE, 

diferite metode interactive, tablete grafice, Jamboard etc; mesajul directorilor s-a axat pe 

promovarea unei atitudini pozitive a cadrelor didactice, a părinților și pe acordarea unei atenții 
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sporite principalului beneficiar al educației - copilul. Formarea lui este obiectivul comun al 

tuturor factorilor implicați și toate acțiunile întreprinse de actorii participanți în procesul 

instructiv-educativ trebuie să-l aibă pe el în centru.  

Prin activitățile propuse în documentele manageriale s-a pus accent pe promovarea și 

cultivarea valorilor comunitare (leadership, munca în echipă, civism), cunoașterea și 

implementarea standardelor unei școli comunitare – școala să redevină a comunității, 

consolidarea relației școală - familie – comunitate. 

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud au fost elaborate chestionare de 

feedback aplicate directorilor unităților de învățământ, cadrelor didactice, părinților și elevilor. 

–  Cele mai complicate aspecte semnalate de directorii unităților de învățământ cu 

privire la gestionarea situațiilor în perioada desfășurării cursurilor în sistem online fac referire la 

dificultatea organizării programului, încadrarea în termene pentru a răspunde tuturor solicitărilor 

din cauza volumului mare al acestora, monitorizarea activității online;  

– Pentru cadrele didactice, activitățile online au presupus o muncă susținută, oboseală, 

efort dublat pentru pregătirea lecțiilor, a materialelor, căutarea resurselor și oferirea de feedback 

elevilor; 

– Părinții au apreciat eforturile cadrelor didactice de a concepe și desfășura activitățile 

didactice în cele mai bune condiții posibile, preocuparea pentru calitatea lecțiilor și materialelor 

elaborate, sprijinul emoțional oferit preșcolarilor/elevilor, însă au fost înregistrate nemulțumiri 

cu privire la: lipsa dispozitivelor pentru toți copiii acolo unde există mai mulți frați, dificultăți în 

conectarea/utilizarea dispozitivelor, imposibilitatea oferirii de suport  în condițiile în care 

serviciul nu le permite o mai mare implicare. 

– Elevii au recunoscut eforturile depuse de cadrele didactice în pregătirea actului 

didactic și implicarea acestora în a le asigura o cât mai bună pregătire prin activitățile online. 

Nemulțumirile elevilor sunt legate de absența socializării, a problemelor tehnice cauzate de un 

semnal instabil care să asigure conexiunea la internet sau lipsa unui dispozitiv. 

– Directorii unităților de învățământ din județ au traversat un an școlar 2021-2022 plin 

de provocări, însă au demonstrat că procesul de management al unei crize nu se oprește odată 

cu criza; au formulat concluzii, au învățat constant și au demonstrat că pot fi pregătiți indiferent 

de situație. 
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3. EDUCAŢIA PERMANENTĂ 

3.1 Date statistice 

În anul școlar 2021-2022 activitatea educativă a fost coordonată de la nivelul 

Inspectoratului Școlar Județean de inspectorul pentru educație permanentă, consiliul consultativ 

al domeniului și metodiștii cu atribuții specifice.  La nivelul fiecărei unități de învățământ a fost 

desemnat conform ROFUIP, un coordonator de proiecte și programe educative care a propus și 

implementat o strategie de dezvoltare a educației nonformale propriei unități de învățământ. Peste 

80% dintre unitățile de învățământ din județ au elaborat strategii de dezvoltare și au implementat 

acțiuni specifice în funcție de specificul fiecărei unități de învățământ. 

3.2 Obiective asumate 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 

elevilor în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și copiilor și al asumării 

responsabilităților sociale. Asigurarea unui mediu fizic sănătos în școală prin prevenirea și 

combaterea practicilor/comportamentelor indezirabile din mediul școlar (violență, bullying, 

consum de substanțe nocive, trafic de persoane), valorificarea relației profesor-elev în vederea 

creării unui climat emoțional ofertant pentru învățare și dezvoltare personală au fost obiectivele 

propuse și urmărite pe parcursul anului școlar 2021-2022 la educație permanentă 

3.3 Activităţile educative 

În anul şcolar 2021-2022, activitatea educativă s-a desfășurat atât în format fizic, dar și 

on-line. Atât elevii cât și cadrele didactice au participat la concursurile educative cuprinse în 

Calendarul Activităților Educative Naționale, dar și la activități educative/concursuri cuprinse în 

oferta educațională a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, CAEJ. 

Pe parcursul anului 2021-2022 s-au derulat acțiuni de prevenire: proiecte, concursuri, 

activități care au marcat zilele naționale și internaționale, cursuri de formare a cadrelor didactice, 

activități în cadrul orelor de dirigenție la care au fost invitați specialiști. 

Activitățile planificate la nivelul unităților de învățământ au fost incluse în planurile de 

activități extrașcolare ale acestora și s-au derulat atât în cadrul programului de studiu (îndeosebi, 

în cadrul orei de consiliere și orientare), cât și în afara acestuia, în cadrul unor activități 

educative/extrașcolare. Activități  relevante s-au desfășurat și în unitățile de învățământ în care 

activează consilieri școlari, cu sprijinul CJRAE. 

Programe demarate: 

1.1 Programul de educație nonformlă „Călătorie educativă în Lumea Satului”, implementat 

Ministerul Educației și Asociația Lume Bună a avut ca și grup țintă elevi cu vârsta între 14 și 18 

ani, cu preocupări artistice (desen, pictură, muzică), din liceele și colegiile de artă și 

palatele/cluburile copiilor din România 
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1.2 Programul național de educație rutieră „ȘCOALA SIGURANȚEI TEDI”, 

implementat de Ministerul Educației și Maspex România SRL, destinat elevilor de clasa I. 

Proiectul s-a derulat în unitățile de învățământ, cuprinzând elevi de clasa I. Inspectoratul Județean 

de Poliție Bistrița Năsăud, s-a implicat prin desfășurarea unor activități specifice de prevenire în 

unitățile de învățământ selectate. Cele mai relevante activități desfășurate de elevi și cadrele 

didactice sub semnul siguranței sunt disponibile pe site-ul www.scoalatedi.ro. 

1.3 Proiectul național „SĂPTAMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE”, s-a desfășurat în 

perioada 15-21 noiembrie 2021 - tema fiind ,,Este lumea noastră! Să acționăm împreună!’’-“It’s 

our world, let’s take action TOGETHER!”.  

1.4. Proiectul educațional al Federației Internaționale a Comunităților Educative – 

secțiunea România „Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și 

tinerilor”s-a desfășurat și în unități din județul nostru -

https://ficeromania.wixsite.com/ficeromania/campania-19-zile. 

1.5 Au fost desfășurate: ,,SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI FINANCIARE ” și 

,,SĂPTĂMÂNA VERDE” în fiecare unitate de învățământ din județ.  

1.6. În perioada aprilie –mai 2022 s-a derulat CAMPANIA ,,CURĂȚĂM ROMÂNIA”. 

În săptămâna 9-13 mai 2022 au fost desfășurate în unitățile școlare din județ, activităţi de 

informare, educaţie ecologică şi protecţia mediului în colaborare cu cu U.A.T-uri, Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bistrița-Năsăud, Direcţia Silvică Bistrița-Năsăud, Serviciul Teritorial 

Bistrița-Năsăud al Agenției Naționale pentru Arii Protejate, A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, 

Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei (APNMR), etc. 

1.7. Programul național implementat de Ministerul Educației ,,DIN GRIJĂ PENTRU 

COPII – Educație psiho-emoțională”- a fost implementat în majoritatea unităților de 

învățământ din județ.  

1.8. Programul de deducație juridică ,,FII AVOCAT ÎN ȘCOALA TA!” a implicat -40 

unități de învățământ din județul Bistrița-Năsăud. 

1.9. Campania ,,ALEG SĂ RĂMÂN SĂNĂTOS!” demarată de Inspectoratul Școlar 

Județean Bistrița-Năsăud în unitățile de învățământ a avut ca scop conșientizarea în rândul 

elevilor în vederea menținerii unui climat sănătos. 

1.10. Actvitățile educative/concursuri relevante desfășurate în anul școlar 2021-2022 au 

fost incluse în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE JUDEȚENE. 

Concursuri vs. Rezultate 

În anul școlar 2022-2022, Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud a desfășurat fazele 

județene ale concursurilor şi festivalurilor cupinse în Calendarul activităților Educative 

Naționale: 

1.Olimpiada „Meșteșuguri artistice tradiționale” 

2.Concursul naţional de proiecte de mediu 

3.Concursul naţional pe teme de protecție civilă „Prietenii Pompierilor” 

4.Concursul național „Tineri în pădurile Europei/Young People in European Forests - YPEF” 

5.Concursul național „Sanitarii pricepuţi” 

6.Concursul național „Educaţie rutieră – educaţie pentru viaţă” 
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7.Concursul naţional pe teme de protecţia consumatorilor „Alege! Este dreptul tău!” 

8.Concursul național de proiecte antidrog „Împreună” 

9.Concursul național „Reviste şcolare şi jurnalistică” 

10.Concursul naţional de creaţie literară „Tinere Condeie” 

11.Concursul național în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară „Scrisoare 

prietenului meu” 

12.Concursul național de desene în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară 

„Dincolo de cuvintele rostite” 

 

Rezultate obținute în urma particitării la etapa națională a concursurilor organizate de 

Ministerul Educației: 

1. Olimpiada „Meșteșuguri artistice tradiționale”- 3 premii I ( premiu individual) 

2. Concursul naţional de proiecte de mediu- 1 preimiu II ( premiu pe echipă) 

3. Concursul național „Educaţie rutieră – educaţie pentru viaţă”- 2 premii II –(premiu pentru 

proba teoretică -individual) 

4. Concursul naţional pe teme de protecţia consumatorilor „Alege! Este dreptul tău!” 

-1 premiu I, 1 premiu II (Secțiunea DESENE) 

-1 premiu I (ECHIPAJ _SECȚIUNEA PE REGIUNE) 

5. Concursul naţional de creaţie literară „Tinere Condeie” – 2 premii II (individual) 

3.4. Educația non-formală în palate și cluburi 

La nivelul județului Bistrița Năsăud au funcționat în anul școlar 2021-2022, 4 unități de 

învățământ care furnizează servicii de educație nonformală, toate cu personalitate juridică: 

Palatul Copiilor Bistrița, Clubul Copiilor Beclean, Clubul Copiilor Năsăud și Clubul Copiilor 

Sângeorz- Băi. Fiecare instituție și-a desfășurat activitatea pe baza Regulamentului unităților care 

oferă activitate extrașcolară, anexă la OMECS nr 4624/27 iulie 2015. 

Oferta educațională; efective cercuri 

Conform regulamentului specific invocat anterior, un club al copiilor se constituie ca entitate 

cu personalitate juridică dacă are înscriși minimum 800 de copii și îndeplinește condițiile 

menționate la art. (2) din prezentul act normativ. Spre deosebire de actele normative anterioare, 

regulamentul actual impune condiția numerică privind numărul de copii care frecventează 

instituția. Plecând de la aceste considerente, fiecare dintre cele 4 instituții a avut ca principal 

obiectiv încadrarea în normativ și asigurarea numărului minimum de elevi prevăzut de acesta. 

Pentru asta au derulat următoarele acțiuni: diversificarea ofertei educaționale prin extinderea 

tematicii cercurilor, promovarea ofertei educaționale în rândul partenerilor educaționali, 

diversificarea modalităților de promovare a imaginii instituției în comunitate etc. 

În anul școlar 2021-2022, la nivelul celor 4 instituții au funcționat în total 33 de cercuri, astfel: 

10 cercuri la Palatul Copiilor Bistrița, 7 cercuri la Clubul Copiilor Năsăud,  8 cercuri la Clubul 

Copiilor Sângeorz–Băi (în localitățile Sângeorz-Băi, Maieru, Ilva Mică , Feldru) și 8 cercuri la 

Clubul Copiilor Beclean, coordonate de cadre didactice cu specializările: teatru, creație literară, 

dans modern și dans popular, construcții electronice/machete, electronică, tenis de masă, 

pictură/desen, fotocineclub etc. 
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Resursa umană: 

În cele patru instituţii de învăţământ cu activități extrașcolare şi-au desfăşurat activitatea 33 

cadre didactice astfel: Palatul Copiilor Bistrița- 10 cadre didactice (7 profesori titulari și 3 

profesori suplinitori) Clubul Copiilor Năsăud- 7 cadre didactice (6 profesori titulari și un profesor 

suplinitor), Clubul Copiilor Sângeorz –Băi, 8 cadre didactice( 3 profesori titulari și 5 profesori 

suplinitori) și Clubul Copiilor Beclean –8 cadre didactice ( 4 profesori titulari și 4 profesori 

suplinitori). Cadrelor didactice de la Palatul Copiilor și de la cele 3 cluburi li se adaugă și 

personalul nedidactic. 

Baza materială: 

În anul şcolar 2021-2022,  Palatul Copiilor Bistriţa a funcționat într-un sediu provizoriu pus 

la dispoziție de Primăria municipiului Bistrița, Clubul Copiilor Năsăud într-o clădire aparţinând 

domeniului public,     Clubul Copiilor Beclean este pus la dispoziție de Primăria orașului 

Beclean, iar Clubul Copiilor Sângeorz Băi a funcționat în clădirea aparţinând Liceului Teoretic 

„Solomon Haliță” Sângeorz- Băi.. În aceste locații s-au efectuat reparaţii, igienizări, s-au asigurat 

consumabilele pentru fiecare cerc în parte în limita fondurilor disponibile. Activităţile propriu-

zise s-au desfăşurat în cabinete/laboratoare, săli de instruire practică, săli de gimnastică, săli 

festive, sau cabinete multifuncţionale. 

Concursuri 

În anul școlar 2022-2022, elevii și cadrele didactice de la Palatul Copiilor și de cele trei 

cluburi au partcipat la concursurile şi festivalurilor cupinse în Calendarul Activităților Educative 

Naționale, Calendarul Activităților Educative Județene, dar și la alte concursuri județene, 

interjudețene, naționale și internaționale: Concursul naţional de proiecte de mediu; Olimpiada 

,,Meșteșugurilor Artistice Tradiționale”; Concursul Național ,,Alege! Este dreptul tău”; 

Concursul Național Tinere condeie; Concursul Internațional „Curcubeu”; Olimpiada de benzi 

desenate-Ed III; Concurs Mozaic- Palatul copiilor Galați; CUPA CAMPIONILOR; Concursul 

național de tenis de masă și dans modern „Trofeul Drobeta”; “70 de ani aniversari -Palatul 

Copiilor - Porți spre trecut, ferestre spre viitor”; ,,Micul dejun’’; „Planeta albastră”; Concursul 

Național,,Cupa Decebal,,_Creativ TS; Festivalul Internațional Vox Napocensis; Festivalul 

Național de Poezie G. Coșbuc; Festivalul Național de Proză L. Rebreanu; Concursul ART fish; 

Festivalul Național de Poezie „Ocrotiți de Eminescu”; Concursul ,,Cuvintele vindecă’’; 

Concursul Național „Lirismograf” ; ,,Concurs de Poezie- online; Concursul Național „Octavian 

Goga”; Concursul Județean „Orizonturi”; Concursul Regional „Scrisori de mai”; Concurs 

Regional -,,În lumea lui Făt Frumos’’; Concurs Internațional „Noile isprăvi ale lui Guguță; etc. 

3.5. Acţiuni de prevenire, campanii de informare dezvoltate în cadrul strategiilor 

naţionale şi comunitare- bullying, violență, consum de substanțe, etc. 

În anul școlar 2021-2022, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a contribuit la 

implementarea strategiilor naționale și județene în mai multe domenii, alături de instituții publice 

locale cu atribuții specifice: Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Năsăud, CPECA Bistrița 

Năsăud, Prefectura Județului Bistrița-Năsăud etc. În cadrul comisiilor mixte au fost stabilite 

acțiunile propuse în cadrul strategiilor județene și s-a decis, de comun acord, monitorizarea 

acestora. Pe fiecare componentă s-au elaborat rapoarte specifice de activitate. 
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Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a facilitat derularea acțiunilor din cadrul 

strategiilor comunitare în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud. De 

asemenea, un rol important în desfășurarea activităților specifice din cadrul strategiilor 

comunitare l-au avut profesorii diriginți și consilierii școlari din unitățile de învățământ din județ, 

care au colaborat cu partenerii instituționali oferindu-le sprijin pentru implementarea cu succes 

a acțiunilor de prevenire, conștientizare și informare în rândul celor interesați. 

Consolidarea climatului de siguranţă în mediul şcolar a reprezentat permanent o 

prioritate, iar activităţile desfăşurate în această direcţie au fost cuprinse în documentul -Planul 

Teritorial Comun de Acţiune (PTCA) pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a 

personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor 

de învăţământ. 

Unitățile școlare s-au implicat în demararea unor proiecte/ programe care au ca obiectiv 

prevenirea și combaterea practicilor/comportamentelor indezirabile din mediul școlar  violență, 

bullying, consum de substanțe nocive, trafic de persoane), unele dintre acestea desfășurându-se 

prin colaborare interinstituțională. A fost implementat Proiectul privind prevenirea violenției 

fizice și psihologice în patru unități de învățământ din județ, proiect realizat în colaborare cu 

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. 

Au fost realizate activitați în scopul marcării Zilei Non-violenței -30 ianuarie 2022, dar și 

activități extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ din județ în 16 noiembrie- Ziua 

Toleranței și 31 mai –Ziua mondială fără tutun. Activitățile au urmărit responsabilizarea 

factorilor implicați în procesul educațional (elevi și cadre didactice) prin dezvoltarea unei culturi 

de securitate în instituțiile de învățământ și și-au propus să formeze  comportamente și atitudini 

care să contribuie la creșterea gradului de siguranță în rândul elevilor. 

3.6. Concluzii, constatări, aspecte de urmărit în anul școlar 2022-2023 

Considerăm că, activitatea educativă de la nivelul județului Bistrița-Năsăud a urmărit și a 

reușit să susțină învățarea și să asigure starea de bine a tuturor elevilor, precum și acordarea 

sprijinului necesar profesorilor diriginți. 

  În anul școlar 2022-2023 ne propunem crearea de noi oportunități pentru elevi pentru o 

educație permanentă în spiritul civic, incluziune socială, voluntariat, siguranță școlară, ect., 

desfășurarea unor activități educative extraşcolare/ proiecte pentru sănătate/ educaţie civică/ 

educaţie cultural- artistică şi ştiinţifică/ educaţe ecologică/ educaţie prin sport/educaţie 

rutieră/educație juridică care să stimuleze interesul elevilor pentru participarea la activități 

nonformale.  
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4. MANAGEMENTUL ȘI DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE 

4.1 Managementul resurselor umane 

În anul școlar 2021-2022 în județul Bistrița-Năsăud au fost încadrate un număr total de 4735 

persoane distincte, dintre care: cadre didactice 3408, personal didactic auxiliar 414 și personal 

nedidactic 913. Comparat cu anul școlar 2020-2021, avem următoarea situație 

Anul școlar Cadre didactice 
Personal didactic 

auxiliar 
Personal nedidactic 

2020-2021 3459 409 920 

2021-2022 3408 414 913 

 

 
 

Se constată o scădere a personalului din unitățile de învățământ comparat cu anul școlar anterior, 

scădere datorată diminuării populației școlare. 

Pentru anul școlar 2021-2022 au fost normate 3595,79 posturi/norme didactice, după cum 

urmează: 

An 

școlar 

Titulari 

(norme) 

Suplinitori 

calificați 

(norme) 

Personal 

asociat 

(norme) 

Pensionari 

(norme) 

Necalificați 

(norme) 

Total 

(norme) 

2020-

2021 
3010.66 489,01 14,01 26,07 39,75 3579,5 

2021-

2022 
2991,19 508,02 25,34 31,51 39,73 3595,79 

Se constată o scădere a numărului cadrelor didactice titulare în anul școlar 2021-2022 față de 

anul școlar 2020-2021, scădere datorată pensionărilor care au avut loc începând cu 1 septembrie 

2021. 

2020-2021

2021-2022

0

1000

2000

3000

4000

Cadre didactice Personal
didactic auxiliar

Personal
nedidactic

3459

409
920

3408

414
913

Evoluția resursei umane

2020-2021 2021-2022

mailto:isjbn@isjbn.ro


 
 

 

 

Str. 1 Decembrie, Nr.5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420080 

Tel: +4 0263 213 529, Fax: +4 0263 216 654, E-mail: isjbn@isjbn.ro                                                                                                                       
www.isjbn.ro                                                                                                                                                                                                                          pag. 37 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

În ceea ce privește personalul didactic pensionat, au activat 26 persoane în mediul urban și 21 

persoane în mediul rural. 

Personalul fără studii corespunzătoare postului, 42 persoane, a acoperit un număr de 39,73 

posturi/norme didactice, după cum urmează: 

- Cu studii superioare într-un alt domeniu decât cel corespunzător postului: 24 de 

persoane 

- Cu studii medii: 13 persoane. 

- Studenți, în curs de calificare: 5 persoane. 

Compartimentul resurse umane al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud a avut în anul 

școlar 2021-2022 ca obiective principale următoarele: 

1. Armonizarea documentelor manageriale proiective și strategiile Ministerului Educației și 

locale la nivelul inspectoratului școlar, directorilor unităților de învățământ și al cadrelor 

didactice. 

2.  Dezvoltarea serviciilor educaționale pe compartimente funcționale la nivelul fiecărei 

unități de învățământ (oferta educațională, managementul resursei umane, management 

administrativ-financiar etc).Elaborarea programului de dezvoltare a resursei umane 

3. Utilizarea noilor tehnologii în gestionarea resursei umane și în activitatea curentă. 

În anul școlar 2020-2021 au fost finanțate un număr total norme de didactice de 3595,79, după 

cum urmează: 

Finanțare 
Număr de 

posturi/norme didactice 

CL 3229,04 

CJ 293,75 

ME 57 

TOTAL posturi: 3579,5 

 

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

învățământ: 

Nivel 
Număr 

posturi 
Număr elevi 

Raport 

 

Preșcolar 497 8980 18,06 

Primar 820 14224 17,34 

Gimnazial 1154,88 11859 10,26 

Profesional 134,85 1751 12,98 

Liceal 597,19 8679 14,53 

Postliceal 41,04 387 9,42 

Învățământ special 293,75 767 2,61 

TOTAL 3538,71 46647 13,81 

 

Raportul mediu nr. elevi/nr.norme didactice este 13,81 

Se înregistrează valori mici la învățământul special datorită numărului mic de elevi în clase. 
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Cadre didactice /număr de posturi, pe medii de rezistență: 

Mediul Total posturi 

Urban 1589,25 

Rural 1401,94 

 

 
 

Titulari și suplinitori 

Statutul 

cadrului 

didactic 

Posturi/norme 

didactice 

2019-2020 

Total 

posturi/ 

norme 

didactice 

% 

Posturi/norme 

didactice 

2020-2021 

Total 

posturi/ 

norme 

didactice 

% 

Titulari 3010,66 
3579,5 

84,11 2991,19 
3595,79 

83,19 

Suplinitori  568,84 15,89 604,6 16,81 

 

Se constată o scădere a numărului de cadre didactice titulare, aceasta datorită faptului că, 

prin pensionarea personalului didactic la vârsta standard nu mai există posibilitatea titularizării 

altor cadre didactice, numărul orelor la anumite discipline este mic (biologie, geografie,educație 

tehnologică) iar pentru alte discipline  lipsește personalul didactic calificat: fizică, chimie, 

matematică. 

Pentru anumite discipline/domenii  există deficit de personal calificat, cum ar fi: fizică, chimie, 

matematică, discipline cu predare în limba germană, informatică și TIC. 

Pentru disciplinele: educatoare, învățătoare, limba și literatura română există un excedent de 

personal. 

Mobilitatea personalului didactic  

mailto:isjbn@isjbn.ro


 
 

 

 

Str. 1 Decembrie, Nr.5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420080 

Tel: +4 0263 213 529, Fax: +4 0263 216 654, E-mail: isjbn@isjbn.ro                                                                                                                       
www.isjbn.ro                                                                                                                                                                                                                          pag. 39 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022 s-a respectat ordinul 5578/2021 privind Metodologia 

cadru de mobilitate a cadrelor didactice. Au fost întocmite documente și emise decizii pentru: 

- Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular  

- Întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular 

- Menținerea în activitate ca titular pentru cadrele didactice care nu depășesc cu trei ani 

vârsta standard de pensionare 

- Transferul personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate 

- Pretransfer la cerere a personalului didactic titular 

- Modificarea duratei contractelor individuale de muncă a cadrelor didactice netitulare, din 

perioadă determinată în contract de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei 

- Detașări în interesul învățământului a personalului didactic titular 

- Detașări la cerere prin concurs specific a personalului didactic titular 

Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din 

învățământul preuniversitar – 13 iulie 2022 

Concursul a fost organizat în două centre: 

- Centrul 1 – Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița 

- Centrul 2 – Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Bistrița. 

Total posturi/catedre didactice vacante/rezervate publicate pentru concurs:891 posturi, dintre 

care: 

- Posturi vacante: 799 

- Posturi rezervate: 182. 

Dintre posturile vacante publicate, posturi pentru: 

- Angajare pe durată nedeterminată - 72 

- Pentru angajare pe perioadă determinată - 727 

Total candidați înscriși la concurs: 662, dintre care absolvenți 2022 - 109 candidați 

Candidați cu fise validate:634 

Candidați prezenți: 563 

Candidați retrași: 54 

Candidați eliminați din concurs:2 

Candidați rămași în concurs:507 

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

învățământul preuniversitar, iulie 2021 

Au fost trimise spre centrele de evaluare 507 lucrări, toate lucrările au fost evaluate. Rezultatele 

obținute sunt cuprinse în următorul tabel: 

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

70 152 285 0 

  

4.2. Dezvoltarea resursei umane  

Programele de formare pentru cadrele didactice vizează, conform Metodologiei formării 

continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, dezvoltarea unor categorii de 
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competențe precum: competențe cheie, competențe didactice, competențe transversale sau/și 

formarea de noi competențe cerute  de schimbări recente ale pieței muncii, dar și competențe de 

utilizare a tehnologiilor digitale, de creare a conținutului didactic de tip digital, de predare-

învățare-evaluare în mediul digital, schimbări impuse într-un ritm foarte rapid de evoluția 

pandemiei de COVID. 

Pentru dezvoltarea resursei umane la nivelul județului Bistrița-Năsăud,în anul școlar 

2021-2022, au fost identificate următoarele direcții de acțiune: 

1. Examenul de DEFINITIVARE în învățământ 

2. Gradele didactice 

3. Programe complementare gradelor didactice privind dezvoltarea resursei umane 

1. Examenul de DEFINITIVARE în învățământ 

În anul școlar 2021-2022, în județul Bistrița-Năsăud, au fost înscriși la examenul de 

definitivare în învățământ, 140 candidați, din care au finalizat 118, procentul de promovabilitate 

pe județ fiind de 74,57%.  Prezentăm mai jos o scurtă statistică a rezultatelor obținute. 

Din analiza rezultatelor reiese: 

● Număr candidați cu lucrări evaluate: 118 

● Număr candidați promovați: 88 

● Număr candidați nepromovați: 30 
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Nota la examen 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 9,99 10 

Număr candidați 4 10 16 60 28 0 

  

De menționat că doamna Manea-Sion Ruxandra a obținut nota 10 la proba scrisă la disciplina 

Geografie. Media finală a fost 9,97 ca urmare a notelor de la cele două inspecții de specialitate 

și a evaluării portofoliului profesional personal. 

2.  Gradele didactice 

 

●  Inspecția curentă 1 

Gradul 

didactic 

Candidați 

înscriși 

Inspecții 

realizate 

Calificative acordate Candidați 

promovați 
B FB 

Gradul II 83 83 0 83 83 

Gradul I 86 82 1 81 81 

Total 169 165 1 164 164 
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●  Inspecția curentă 2 

Gradul 

didactic 

Candidați 

înscriși 

Inspecții 

realizate 

Calificative acordate Candidați 

promovați 
B FB 

Gradul II 84 84 1 83 84 

Gradul I 84 84 0 84 84 

Total 168 168 1 167 168 

●   Inspecția specială 

Gradul 

didactic 

Candidați 

înscriși 

Inspecții 

realizate 

Note acordate Candidați 

promovați 
9 10 

Gradul II 107 99 0 99 99 

Gradul I 95 95 0 95 95 

Total 202 194 0 194 194 

3.  Programe complementare gradelor didactice privind dezvoltarea resursei umane 

I. Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED 

  În anul școlar 2021-2022 s-au derulat următoarele serii de formare în cadrul proiectului 

CRED, în sistem online: 

-Seria 7 primar, 34 cursanți formați într-o grupă, în județul Bistrița-Năsăud 

-Seria 9 gimnaziu, 80 cursanți, din care 53 cursanți formați în 3 grupe în județul Bistrița-

Năsăud: limba română, matematică și religie, iar 27 cursanți formați în alte județe din 

regiunea Nord-Vest 

-Seria 10 gimnaziu, 52 cursanți, din care 26 cursanți formați în 2 grupe în județul Bistrița-

Năsăud: istorie și educație tehnologică, iar 26 cursanți formați în alte județe din 

regiunea Nord-Vest 

-Seria 11 gimnaziu, 8 cursanți formați în alte județe 

-Seria 1 RED, 6 cursanți formați în alte județe 

-Seria 1 MANAGER, 50 cursanți formați în 2 grupe în județul Bistrița-Năsăud 

II. Programe de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar 

organizate de CCD BN 

a) Programe de formare cu furnizor casa corpului didactic, acreditate de Ministerul 

Educației 
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Denumirea programului 
Nr. deciziei de 

acreditare 

Nr. 

credite 

Nr. 

participanți 

ACTOR-Alege Competențele 

Transversale pentru Reușita 

Profesionala 

OM 4482/15.07.2019 25 CPT 109 

CCDPEI-Consolidarea 

competențelor didactice pentru 

promovarea educației incluzive 

OM 4482/15.07.2019 25 CPT 173 

Control și Monitorizare în Educație  OM 3559/29.03.2021 22 CPT 493 

Total programe: 3 Total participanți: 775 

b) Programe de formare ale altor instituții, acreditate de Ministerul Educației și derulate 

prin CCD 

Furnizorul 

programului 

acreditat 

Denumirea 

programului 

Nr. deciziei 

de acreditare 

Nr.  

credite 

Nr. 

participanți 

Asociația ProEuro-

Cons, Slatina 

Compasiune și acțiune - 

program de prevenire a 

bullying-ului în școală 

3937/ 

19.04.2019 

15 47 

 Total programe: 1  Total participanți: 47 

c) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată de Ministerul 

Educației 

Nr. 

crt. 
Teme din categoria : Durata (ore) Nr. cursanți 

1. Mentorat didactic 24 153 

2. Comunicare și PR în instituțiile de învățământ 24 58 

3. Inițiere în scrierea de proiecte ERASMUS+ 24 37 

4. Educația antepreșcolară o provocare și/ sau o 

necesitate 
30 28 

5. Pregătirea cadrelor didactice pentru examenul de 

definitivat și concursul de titularizare 
24 65 

  Total programe: 5 Total participanți: 341 
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d) Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de 

definitivare în învățământ; 

Nr. 

crt. 
Tema programului Grup țintă Durata 

Nr. 

cursanți 

1. 

Pregătirea cadrelor didactice 

pentru examenul de definitivat și 

concursul de titularizare 

Cadre didactice 

debutante 
24 ore 65 

 Total programe: 1 Total participanți: 65 

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

din județ 

Nr. 

crt. 

Tema activității de 

instruire/formare 

Locul desfășurării 

activității 
Durata 

Nr. 

participanți 

1. Comunicare și PR în instituțiile 

de învățământ 

online 24 58 

  Total programe 1 Total participanți: 58 

  

f) Activități de instruire/ formare a cadrelor didactice care au, la nivelul unităților de 

învățământ preuniversitar din județ, atribuții privind formarea continuă și dezvoltarea 

profesională 

Nr. 

crt. 

Tema activității de 

instruire/formare 

Locul desfășurării 

activității/ modul de 

desfășurare 

Durata 
Nr. 

participanți 

1. 

Analiza nevoilor de formare 

la nivelul unităților de 

învățământ 

online 2 ore 110 

  Total programe: 1 Total participanți: 110 

 

Statistica categoriilor de personal care au participat la acțiuni de formare desfășurate în 

anul școlar 2021-2022 și mediul lor de proveniență: 
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a) 

Categoria de personal 

Nr. posturi - cf. 

machetei  

transmise de ISJ 

Nr. personal 

existent 

în județ 

Nr. personal participant la 

acțiuni de formare desfășurate 

în anul școlar 2021-2022 

Personal didactic: 3410,83 3412 1125 

-educatoare 497 497 145 

-învățători/institutori 821,96 822 198 

-profesori 1849,14 1849 633 

-maiștri instructori 103,23 103 12 

-personal didactic cu 

funcții de conducere, de 

îndrumare și de control 

139,5 141 137 

Personal didactic 

auxiliar 

477 477 2 

Personal nedidactic 863,75 930 7 

Total 4751,58 4819 1134 

b) 

Mediul Nr. programe derulate Nr. participanți 

Urban 9 931 

Rural - 203 

Total 9 1134 

Concluzii: 

Monitorizarea a impactului participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă 

pe tot parcursul anului școlar 2021-2022 a fost realizată prin inspecțiile trematice, de specialitate 

sau generale cuprinse în graficul de inspecții școlare ale ISJ BN, desfășurate atât în sistem online 

cât și fizic în unitățile de învățământ. 
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5. ACCESUL LA EDUCAȚIE A GRUPURILOR VULNERABILE / 
ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE 

5.1. Elevi cu CES 

În judeţul nostru învăţământul special este ierarhizat pe următoarea structură: 

-învățământ preșcolar 

-învăţământ primar, 

-gimnazial, 

-profesional. 

Elevii sunt şcolarizaţi în 5 unităţi şcolare: 

-Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița 

-Centrul Școlar de Educație IncluzivăNr. 2 Bistriţa, 

-Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.. „Lacrima” Unirea (filialele Bistriţa şi Năsăud), 

-Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr..Beclean, 

-Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistriţa. 

Tendinţele generale înregistrate în judeţ privind calitatea învăţământului special arată o 

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

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

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

diferite grade de dizabilități mintale. 

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

de şcolarizare, fără nici un fel de discriminare. 

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

apropiată de domiciliul acestora. 

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

şcolară şi socială a copiilor cu dizabilități. 

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

individuale de recuperare şi integrare. 

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

pentru suplinirea lipsei manualelor şcolare. 

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

unui curriculum favorabil copiilor cu dizabilităţi. 

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

dezvoltării comportamentelor de socializare, relaţionare şi dezvoltarea abilităţilor şi 

aptitudinilor specifice pentru copiii cu C.E.S; 

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

sistemului de învătămant special în județul nostru relevă o ușoară scădere a numărului de 

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

integrați în școlile de masă; 

Din cei 550 de elevi cu CES înscriși din unitățile școlare în care există cabinete școlare 

de asistență psihopedagogică, 275 au fost cuprinși în procesul de consiliere psihopedagogică pe 

parcursul anului școlar 2021-2022. Elevii cu CES au avut prioritate și în cadrul terapiilor 
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logopedice, dacă diagnosticul lor necesita o astfel de terapie. Astfel au fost incluși în terapia 

logopedică 24 de copii cu CES. 

Consilierea față în față și/sau la distanță a părinților/tutorilor și a cadrelor didactice cu 

privire la orientarea școlară și profesională a preșcolarilor/elevilor cu CES s-a realizat cu 275 de 

beneficiari. 

Dintre programele destinate și acestei categorii de elevi menționăm: 

-,,Știu ce aleg” - program de consiliere în carieră pentru elevii de clasa a VIII-a în 

parteneriat cu ISJ BN; 

-Realizarea studiului privind opţiunile şcolare ale elevilor în vederea fundamentării 

planului de şcolarizare pe anul şcolar 2022-2023 - realizat decembrie 2021; 

-Realizarea studiului privind opţiunile de carieră ale absolvenţilor de liceu; 

-Workshop: ,,Primii pași în integrarea copiilor cu CES” 

La nivelul unităților de învățământ în care funcționează un cabinet școlar de asistență 

psihopedagogică, au fost identificați în anul școlar 2021-2022 un număr de 1144 de copii ai căror 

părinți sunt plecați la muncă în străinătate sau care s-au întors în țară pe parcursul acestui an 

școlar. 

Profesorii consilieri școlari au acordat sprijin de specialitate unui număr de 394 de copii 

precum și familiilor lor, cu scopul adaptării și integrării școlare. În comuna ZAGRA, unde 

funcționează cabinetul mediatorului școlar, a fost monitorizată frecvenţa şcolară a 182 de elevi 

proveniţi din familii defavorizate, familii numeroase, copii ai căror părinţi sunt plecaţi în 

străinătate şi a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

Pentru anul școlar încheiat, 2021-2022 au fost publicate un număr de 66 de locuri distincte 

alocate în unitățile cu învățământ LICEAL de masă, și 16 locuri distincte alocate în unitățile cu 

învățământ PROFESIONAL de masă, din județul Bistrița-Năsăud, pentru candidații cu CES; 

pentru anul școlar 2022-2023 au fost fost publicate în luna iulie un nr de 78 de locuri distincte 

alocate în unitățile cu învățământ LICEAL de masă, și 24 locuri distincte alocate în unitățile cu 

învățământ PROFESIONAL de masă, din județul Bistrița-Năsăud, pentru candidații cu CES. 

 5.2. Elevi la grupe de excelență 

În ce privește promovarea şi sprijinirea dezvoltării elevilor capabili de mare performanţă 

în domenii diverse , pentru anul școlar 2021-2022, Centrul Județean de Excelență BN și-a 

desfășurat activitatea cu un număr de 631 de elevi, repartizați în 34 de grupe după cum urmează: 

Nr. Crt. Disciplina 
Număr 

grupe 

Număr 

ore/lună 
Număr elevi 

1 Limba română 7 14 126 

2 Limba engleză 2 4 39 

3 Limba franceză 3 6 62 

4 Limba italiană 1 2 12 

5 Matematică 8 16 163 
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Nr. Crt. Disciplina 
Număr 

grupe 

Număr 

ore/lună 
Număr elevi 

6 Fizică 2 6 44 

7 Chimie 3 6 75 

8 Istorie 1 2 21 

9 Democrație-Debate 1 2 14 

10 Arte 1 2 21 

11 Scriere creativă 1 2 21 

12 Geografie 1 2 22 

13 Psihologie 1 4 15 

14 TIC 2 4 28 

Total 34 72 631 

În anul școlar 2021-2022, la Centrul Județean de Excelență Bistrița-Năsăud au activat 47 

profesori (plătiți la plata cu ora), care au avut în coordonare (câte un profesor/grupă sau 2 

profesori/grupă, sau chiar 4 profesori/grupă) cele  34 grupe de studiu, alcătuite în medie din 18,5 

elevi/grupă. 

5.3. Copii/elevii ucrainieni 

În perioada Martie-August 2022 s-au depus din partea părinților/tutorilor, 65 de cereri de 

integrare a preșcolarilor/elevilor din Ucraina. Dintre acestea 46 de cereri au fost pentru 

participarea la activități în calitate de AUDIENT, iar 19 cereri pentru participarea la activități 

extrașcolare- FĂRĂ calitatea de audient. Până la finalul anului școlar 2021-2022 6 dintre elevi 

s-au retras, plecând de pe raza județului Bistrița-Năsăud. 

Unitățile de învățământ în care au fost repartizați preșcolari/elevi din Ucraina: 

NR. 

CRT. 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT NR. PREȘCOLARI/ELEVI 

1 
Grădinița cu program prelungit ,,Trenulețul 

Veseliei,, Bistrița 

inițial 3 preșcolari, retras 1 

2 
Grădinița cu program prelungit ,,Dumbrava 

Minunată,, Bistrița 

1 preșcolar 

3 Grădinița cu program prelungit ,,Ștrumfii,, Bistrița 4 preșcolari 

4 Grădinița cu program normal nr. 10 Bistrița 1 preșcolar 

5 Grădinița ,,Albă ca Zăpada,, Beclean 4 preșcolari 
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NR. 

CRT. 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT NR. PREȘCOLARI/ELEVI 

6 Grădinița cu program prelungit nr. 1 Năsăud 2 preșcolari 

7 Școala Gimnazială Lunca Ilvei 6 elevi 

8 Școala Gimnazială ,,Artemiu-Publiu,, Sângeorz Băi 1 elev 

9 Școala Gimnazială Miceștii de Câmpie inițial 4 elevi, retrași 3 

10 Școala Gimnazială Spermezeu 4 elevi 

11 Școala Gimnazială Șanț 2 elevi 

12 Școala Gimnazială Tiha Bârgăului 4 elevi 

13 Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga,, Bistrița 1 elev 

14 Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița inițial 4 elevi, retras 1 

15 Liceul Teoretic ,,Radu Petrescu,, Prundu-Bârgăului 2 elevi 

16 Liceul Tehnologic ,,Florian Porcius,, Rodna 19 elevi 

17 Liceul Creștin ,,Logos,, Bistrița 1 elev 

18 Liceul cu Program Sportiv Bistrița inițial 1 elev, retras 1 

19 Colegiul Național ,,George Coșbuc,, Bistrița 2 elevi 

5.4. Elevi cu risc de abandon 

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

consilieri școlari au fost identificate 296 de cazuri din care 159 au fost abordate de specialiști, 

acești elevi participând la consiliere individuală sau de grup împreună cu părinții /tutorii legali și 

cadrele didactice care predau la clasă. 

 În vederea prevenirii absenteismului școlat/reducerii riscului de abandon au fost 

organizate workshop-uri cu cadrele didactice în care s-au analizat cauzele la nivel de unitate, 

respectiv măsurile concrete de limitare a fenomenului. În comuna ZAGRA, mediatorul școlar a 

efectuat vizite la domiciliul elevilor care au înregistrat mai multe absențe. 

O categorie aparte de elevi, aflați la risc de abandon școlar și care intră în sfera de interes 

a profesorilor consilieri școlari din CJRAE BN, sunt elevii cu probleme /tulburări de 

comportament. În anul școlar 2020-2021, profesorii consilieri școlari din unitățile de învățământ 

în care își desfășoară activitatea au identificat 213 cazuri de agresivitate/ bullying/ violenţă 

şcolară și au raportat următoarea situație cu referire la aceste cazuri: 3847 de elevi au fost 

consiliați în grup (cabinet sau clasă), 194 de elevi au fost consiliați individual, 6071 de elevi au 

participat la activități/programe de informare, prevenire și consiliere iar 896 de părinți și 473 de 

cadre didactice au fost consiliate individual pe această problematică. 
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Dintre programele destinate prevenției/ ameliorării situațiilor de bullying care s-au 

desfășurat pe parcursul anului școlar 2021-2022 în unitățile de învățământ din județ. amintim: 

-,,Copilul meu pregătit de școală” – campanie de informare pentru părinți 

-Simpozionul elevilor ,,Mesajul meu special” (tema ,,De vorbă cu însingurarea”), cu derulare on-

line pe pagina  de facebook Educație necondiționată pentru fiecare 

-,Super erou în devenire – dezvoltarea trăsăturilor pozitive de character, prevenirea bullyingului 

şi cyberbullying-ului în mediul şcolar 

-O zi pe lună - program pentru sensibilizarea elevilor, cadrelor didactice și părinților cu privire 

la  zilele recunoscute internațional cu relevanță educativă, derulat pe tot parcursul anului școlar. 

Au fost realizare materiale video/provocări on-line cu ocazia Zilei Educației, Zilei Toleranței, 

Zilei Cititului, Zilei drepturilor copiilor, Zilei internaționale a fericirii 

-Campania  Spune ce simți martie 2022 ce are drept scop conștientizarea importanței exprimării 

emoționale în rândul copiilor, dar și al adulților. 

5.5. Elevi instituționalizați 

În  anul școlar 2021-2022 o prioritate a activității din Cabinetele Școlare/Interșcolare de 

Asistență Psihopedagogică din județul Bistrița-Năsăud a fost asigurarea suportului de specialitate 

pentru copiii instituționalizați. 

Serviciile de consiliere și orientare școlară au fost oferite și copiilor instituționalizați, 

școlarizați în următoarele unități de învățământ: 

-Liceul Tehnologic Henri Coandă Beclean, 

-CSEI Beclean, 

-Școala Gimnazială G. Silași Beclean, 

-Liceul Tehnologic Agricol Beclean, 

-Liceul de Servicii Bistrița, 

-CSEI Nr. 2 Bistrița, 

-Liceul Tehnologic Grigore Moisil Bistrița, 

-Școala Profesională Specială  Sfânta Maria Bistrița, 

-Colegiul Național George Coșbuc Năsăud, 

-Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud, 

-Lic Tehnologic Silvic Transilvania, 

- Școala Profesională Tiberiu Morariu SAlva, 

-Liceul Tehnologic Economic Năsăud, Liceul Teoretic CRVivu Teaca, 

Au fost identificați un număr de 87 de copii aflați în plasament (în familii), din care 84 

au fost cuprinși în activități de consiliere, aceștia beneficiind de un număr de 221 de ședințe 

individuale de consiliere. În anul școlar 2021-2022 au fost consiliați cu prioritate și  120 de copii 

din casele de tip familial din județ. 

Ședințele de consiliere individuală, la care au participat elevii incluși în programele de 

consiliere, au avut ca tematică principală consilierea și orientarea vocațională. Dintre 

instrumentele de evaluare folosite, menționăm: platforma de evaluare a dezvoltării PEDb, 

respectiv platforma de consiliere în carieră - CCPonline. Ca urmare a testării cu aceste platforme 
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de evaluare, elevii au participat la ședințe de consiliere individuală în vederea cristalizării viziunii 

asupra carierei. 

De asemenea, în funcție de nevoile identificate, activitatea de consiliere a abordat și 

următoarele teme: dezvoltare personală, dezvoltare cognitivă, dezvoltare socială și dezvoltare 

emoțională. 

5.6. Programe Guvernamentale 

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

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

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

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

pentru învățământul profesional ̋, „Asigurarea navetei elevilor”, „Rechizite școlare” , Transportul 

elevilor cu microbuze școlare, rambursarea cheltuielilor de transport pentru naveta elevilor 

pentru distanțe de până la 50 km sunt câteva elemente de politică strategică și lanivelul județului 

Bistrița-Năsăud. 

MANUALE ȘCOLARE: 

• Completare stocuri de manuale școlare pentru anul 2021 

• Achiziționate de ISJ Bistrița-Năsăud: 55972 lei; 

RECHIZITE ȘCOLARE 

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

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

brut pe țară) pentru anul 2021; 

✓ 79801 lei alocați; 

✓  număr beneficiari - 2950 elevi. 

BANI DE LICEU 

• Sprijinul financiar din sumele alocate de la bugetul de stat pentru elevii cuprinși în 

Programul național de protecție socială,, Bani de liceu”, pentru anul 2021 a fost : 

✓ Suma cheltuita : 1150142  lei; 

✓ Numărul beneficiarilor : 741 elevi 

BURSA PROFESIONALĂ 

• Elevii care frecventează învățământul profesional au beneficiat în anul 2021 de sprijinul 

financiar acordat de la bugetul de stat: 

✓ Suma cheltuită : 2872702 lei 

✓ Numărul beneficiarilor : 2043 elevi 

NAVETĂ ELEVI 

• Elevii care nu pot fi scolarizați în localitatea de domiciliu au beneficiat de decontarea 

navetei 

în anul 2021 : 

✓  Suma cheltuită : 199820 

✓  Numărul beneficiarilor : 1172 elevi 

TRANSPORT ȘCOLAR 

• Asigurarea transportului elevilor la care s-au desființat scolile cu PJ, și au copii în aceeași 
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comună, a fost realizat din fondurile consiliilor locale, respectiv al primăriilor. 

PROGRAMUL EURO 200 

• De acordarea ajutorului financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare au 

beneficiat în anul 2021 un numar de 16  elevi care au achiziționat calculatoare în valoare 

totală de 15674 lei. 

PROGRAMUL ,,CORN ȘI LAPTE” 

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

plata acestor produse se organizează și se finanțează de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. În 

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

gimnazial, iar achizițiile sun făcute pe SEAP. 
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6. PROIECTE EDUCAȚIONALE 

Activitatea compartimentului Proiecte Educaționale din ISJ Bistrița-Năsăud, în anul 

şcolar 2021-2022, s-a concentrat pe următoarele domenii:  

PROGRAMUL ERASMUS+  

Prin proiectele Erasmus+ derulate în județul Bistrița-Năsăud, cadrele didactice și elevii 

au desfășurat:  

-activităti de dezvoltare personală, profesională şi socială, prin dobândirea de competenţe, 

într-un context internațional; 

-îmbunătăţirea procesului de predare, formare şi învăţare în domeniile educaţie, formare şi 

tineret; 

-învăţarea sau aprofundarea unor limbi străine (creşterea competenţelor lingvistice); 

-dezvoltarea capacităţii organizaţionale în contextul cooperării europene şi internaţionale; 

-crearea de legături între educaţia formală, învăţarea nonformală şi formarea profesională; 

-urmărirea unor legături cu câmpul muncii şi antreprenoriat; 

-activități pe platforme de asistență informatică, precum eTwinning, Platforma electronică 

pentru învățarea în rândul adulților în Europa (EPALE) și Portalul european pentru 

tineret; 

-activităţi care facilitează cooperarea europeană (schimbul de informaţii, idei şi bune practici 

din alte sisteme educative europene); 

-noi strategii de evaluare, autoevaluare, diseminare a rezultatelor din proiecte, de exploatare 

a produselor finale obţinute la final de proiect. 

PROIECTE ERASMUS+ și ETWINNING, AN ȘCOLAR 2021-2022 

În anul școlar 2021-2022, la nivelul Inspectoratului Școlar Bistrița-Năsăud, sunt în 

implementare un număr de 62 de proiecte Erasmus+: Mobilități în domeniul Educației Școlare, 

Mobilități în domeniul Formării Profesionale, Parteneriate de cooperare în Domeniul Educației 

Școlare, Parteneriate de cooperare în domeniul Formării Profesionale (VET), Parteneriate de 

cooperare în domeniul Tineret. De asemenea, de derulează 52 de Proiecte Etwinning. 

ȘCOLI ETWINNING 

În anul școlar 2021-2022, au deținut certificat de Școală Etwinning: 

Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3. Bistrița 

Scoala Profesională „Tiberiu Morariu” Salva 

Școala Gimnazială „Grigore Silași”, Beclean 

ȘCOLI ACREDITATE AN ȘCOLAR 2021-2022: 

Liceul Teoretic „Solomon Haliță” Sângeorz-Băi 

Școala Profesională „Tiberiu Morariu” Salva 

Liceul Silvic „Transilvania” Năsăud 

Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean 

Școala Gimnazială Nr.1. Bistrița 

ȘCOLI-AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN (EPAS) 

Colegiul Național „Petru Rareș”, Beclean 
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Toate proiectele Erasmus+ au fost monitorizate şi s-a acordat o atenţie sporită mobilităților 

virtuale dar și celor fizice, mai ales după ridicarea restricțiilor privind pandemia de SARS COV 

2. Aspectele vizate în cursul monitorizării proiectelor în acest an şcolar au fost:  

a) comunicarea în interiorul și exteriorul echipei și a parteneriatului; 

b) stadiul realizării activităţilor pentru care au primit finanţare;  

c) implicarea directorului şi a comunităţii locale;  

d) realizarea mobilităţilor prevăzute în calendar;  

e) valorizarea rezultatelor obţinute;  

f) diseminarea și multiplicarea rezultatelor proiectelor; 

f) dificultăţi întâmpinate în implementare. 

 

Impactul proiectelor Erasmus+ 

Asupra elevilor: Elevii au posibilitatea de a-și descoperi identități comune cu alte 

popoare, dar și de aprecia diferențele de mentalitate și diversitatea culturală. Proiectele derulate 

în școli au condus la dezvoltarea emoțională, la înțelegerea și cunoașterea elevilor cu cerințe 

educaționale speciale, la dezvoltarea gândirii critice și a creativității, competenţe interpersonale 

şi interculturale. Un alt impact asupra elevilor este percepția acestora în ceea ce privește rolul 

Uniunii Europene, încrederea în instituțiile de la nivel european, în oferirea de șanse egale tuturor 

tinerilor și în suportul pe care acest organism îl oferă. Elevii au demonstrat interes crescut asupra 

activităților non-formale, a atelierelor de lucru, activităţi în care pot aplica competenţele digitale 

şi lingvistice. Au conştientizat importanţa şi utilitatea dezvoltării competenţelor cheie, 

dezvoltarea competențelor de comunicare interpersonală, dezvoltarea competențelor de 

leadership. Ca urmare a participării în proiecte, elevii își doresc să continue studiile liceale în 

cadrul aceleiași instituții, pentru a experimenta noi abilități cadrul altor proiecte. Au dobândit 

competenţe antreprenoriale, abilităţi de muncă în echipă și și-au desăvârșit competențele de 

comunicare virtuală. De asemenea, integrarea socio-profesională a fost luată ca un prim element 

în conturarea viitorului. S-a simțit o disponibilitate mare din partea elevilor pentru a participa la 

activitățile online, mai ales că ei sunt familiarizați cu formele de comunicare virtuală. Prin 

mobilitățile efectuate, elevii au conștientizat internaționalizarea educației în școli, prin 

colaborarea cu alte țări. 

Asupra cadrelor didactice: Eliminarea restricțiilor cauzate de pandemie a produs un 

flux permanent de mobilități, astfel că un număr foarte mare de cadre didactice și de elevi a 

participat la schimburi de experiență, fapt ce a produs dobândire de cunoştinţe despre sistemele 

de învăţământ din alte ţări europene prin schimb de idei sau compararea curriculum-urilor. S-au 

înregistrat competenţe îmbunătăţite de de predare personalizată, centrate pe nevoile reale ale 

elevilor. Profesorii și-au îmbunătățit competențele de comunicare în limba engleză sau în limbile 

aparținătoare țărilor partenere, dar și abilităţi îmbunătățite de muncă în echipă. Participarea în 

cadrul proiectelor a condus la planificarea în comun a unor activităţi derulate pe platformele 

online, dar și la activități interactive față în față, dezvoltarea unor abilități necesare 

managementului schimbării, managementului de proiect, managementului timpului, de regândire 

a strategiilor de lucru. Profesorii implicați în proiecte s-au dezvoltat învățând, practicând și 

implementând metodologii active, astfel, ei vor fi capabili să elaboreze și să implementeze noi 
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proiecte. Școala şi-a revizuit percepţia asupra conceptului de internaţionalizare, apartenenţă la 

spaţiul european, este mai interesată de creşterea dimensiunii europene a educaţiei. 

Asupra instituţiei: A crescut vizibilitatea în plan intern și internațional, prin activitatile 

de diseminare ale proiectului. Proiectele au contribuit decisiv în realizarea planurilor de 

școlarizare prin cresterea atractivității ofertei educaționale. La nivel instituțional, proiectele au 

contribuit atât la îmbunătățirea strategiilor manageriale, cât și a relației cu partenerii școlari, au 

condus la recunoașterea calității formării profesionale de specialiate prin acțiunile de diseminare 

gândite și prin integrarea materialelor din timpul stagiului și a produselor finale, în beneficiul 

colegilor. S-a simțit o atmosferă de apreciere reciprocă în rândul școlilor partenere, o reflectare 

a propriilor valori la nivel interinstituțional. Evoluția culturală a dus la valorizare reciprocă. S-a 

observat o flexibilizare a actului didactic, deschidere spre promovarea voluntariatului activ. 

Astfel, s-a internaționalizat strategia de dezvoltare institutională, prin consolidarea componentei 

de dezvoltare europeană cu obiective clare și ținte concrete. Pe de altă parte, proiectele constituie 

o șansă de a schimba mentalitatea unor părinți care trăiesc în mediul rural și care au avut rezerve 

în a permite copiilor să participe la activitățile propuse de coordonatorii de proiecte educaționale. 

Asupra comunității: Comunitatea locală conştientizează importanţa colaborării internaţionale, 

dezvoltarea spiritului de apartenență la un grup extins, cu norme, valori și principii comune. 

Autoritățile locale au înteles utilitatea cunoştiinţelor pe care le facilitează participarea în cadrul 

proiectelor educaționale şi modul de a le transmite, propunând realizarea unor activităţi non-

formale ca formă de comunicare, dar şi de socializare. Membrii comunității se mândresc cu 

școala lor, autoritatea locală este mai implicată în problemele școlii. Pentru a ridica standardele 

educaționale și a le alinia la cele din țările partenere, autoritățile publice locale au semnat 

contracte de reabilitare a școlilor, pentru a oferi partenerilor condiții optime de desfășurare a 

activităților din cadrul moblităților. Părinţii elevilor implicaţi în proiect au devenit conştienţi de 

aptitudinile dobândite propriii copii. Şcoala este mai vizibilă la nivelul comunităţii şcolare locale. 

Prin intermediul proiectelor, s-a ajuns la asigurarea unui feed-back de calitate a părinților pentru 

profesorii implicați în proiect. Părinții au conștientizat în mai mare măsură rolul școlii ca 

instituție fundamentală în dezvoltarea copiilor. Schimbul de bune practici, creșterea gradului de 

toleranță față de diversitate, receptivitatea comunității la problemele contemporane ale unei lumi 

aflată în plin proces de globalizare, creșterea interesului comunității pentru implicarea activă în 

rezolvarea unor probleme existențiale care pot afecta pe termen lung echilibrul emoțional. La 

nivelul altor membrii ai comunităţii locale, s-a evidenţiat o deschidere pentru activităţile şcolii.  
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7. COLABORAREA CU COMUNITATEA ȘI MASSMEDIA  

7.1. Comunicare și transparență instituțională 

 Obiectivele Inspectoratului Școlar județean Bistrița-Năsăud în ceea ce privește comunicarea 

instituțională au fost legate de promovarea imaginii instituției dar și de menținerea unei 

colaborări cât mai bune cu jurnaliștii acreditați pe componenta educațională prin respectarea 

transparenței, corectitudinii și imparțialității. Astfel, au fost diseminate cu regularitate activitățile 

din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud și a Inspectoratului 

Școlar Județean BN, au fost transmise informații referitoare la examene, metodologii, 

evenimente de interes public etc. 

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

urmează: 

-Inspector școlar general: luni, marți și joi între orele 12.00 – 16.00; 

-Inspector școlar general adjunct: marți și joi, între orele 12.00 – 16.00. 

Înscrierea în audiență se poate face direct la secretariatul instituției sau telefonic, la 

numărul 0263/213529, prin solicitare scrisă transmisă la numărul de fax: 0263/216654 sau prin 

e-mail la adresa: isjbn@isjbn.ro. 

O componentă importantă o reprezintă sesizările, petițiile și reclamațiile trimise de Avocatul 

Poporului, cele care intră sub incidența Legii nr.544 și cele înregistrate la nivelul instituției care 

au fost verificate cantitativ prin centralizarea lor cu ajutorul unui document Google elaborat la 

nivelul compartimentului de Curriculum și inspecție școlară. 

Calitativ, conform prevederilor legale, pentru toate acestea s-au elaborat răspunsuri care au 

respectat termenele în funcție de tipul documentelor, dispunându-se acolo unde a fost cazul 

constituirea unor comisii de cercetare prealabilă/ disciplinară. 

Sesizările, petiții și reclamațiile solicitate de Avocatul Poporului au vizat aspecte legate de 

elevii reveniți din străinătate, problematica vaccinării, bibliotecile școlare, fenomenul 

educațional de tip homeschooling, abandonul școlar. 

Solicitările care au intrat sub incidența Legii nr.544 s-au subordonat procesului educațional, 

referindu-se la numărul elevilor din învățământul preuniversitar de stat din județul Bistrița-

Năsăud care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și care urmează cursurile în altă 

localitate, al celor care au avut media școlară anuală de minim 8,50 în anii școlari 2019-2020 și 

2020-2021, elevi cu CES, elevii care aparțin minorităților etnice, profesorii de sprijin, la posturile 

/ catedrele rezervate în urma ocupării unei funcții publice (directori, inspectori etc.), rata de 

absolvire, rata de promovare a evaluării naționale și a bacalaureatului, rata analfabetismului 

funcțional, echipamentele digitale livrate elevilor și profesorilor de la începutul pandemiei, rata 

de promovare a examenelor naționale din județ (în prima sesiune 2022). 

Sesizările, petițiile și reclamațiile înregistrate la nivelul instituției au abordat punctual 

aspecte ale demersului didactic de la nivelul unor unități de învățământ - activitatea de 

predare/evaluare, climatul educațional, relația dintre agenții actului didactic etc. 

Pentru toate sesizările, petițiile și reclamațiile s-au comunicat răspunsurile petiționarilor 

în termenul legal prevăzut, de către persoanele responsabile, inspectorul privind monitorizarea 

programelor privind accesul la educație, realizând centralizarea acestora. Conform procedurii 
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interne, sesizările, petițiile și reclamațiile au fost repartizate inspectorilor de sector, 

responsabilului cu comunicarea publică, juristului, în funcție de tipul acestora. Răspunsurile 

transmise au fost încărcate în opisuri electronice de tip document colaborativ. 

Modul de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor a respectat procedurile interne 

elaborate în cadrul Comisiei de control intern managerial, standardele 12 și 13, respectiv 

prevederile procedurilor de sistem: PS.12.1 Circuitul informațiilor și documentelor, 

PS.12.2 Procedură privind comunicarea internă / externă a I.S.J. și PS.13.2 Procedură privind 

gestionarea corespondenței în I.S.J. B-N, PS.13.2 Procedură privind gestionarea corespondenței 

în I.S.J. B-N. Acestor proceduri li s-au adăugat și procedurile operaționale adiacente precum și 

documente specifice. 

De asemenea, au fost redactate permanent informări/comunicate de presă referitoare la 

diferite aspecte, cum ar fi: situația epidemiologică din unitățile de învățământ, modul de 

funcționare al acestora în perioada de pandemie, concursurile de directori, situația copiilor din 

Ucraina intrați pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud, rezultatele atât de la Evaluarea Națională 

și Examenul de Bacalaureat 2022 etc. 

Instrumentele de comunicare instituțională sunt: site-ul www.isjbn.ro, pagina oficială de 

Facebook,  grupuri de comunicare ale inspectorilor școlari (mail, WhatsApp) 

În concluzie, se poate afirma că reflectarea activității Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-

Năsăud în presă este, în general, corectă și principială. Considerăm că o comunicare reală și 

eficientă va ajuta la educarea publicului și va contribui la formarea unei imagini corecte a 

sistemului de educație din România. 

7.2. Parteneriatele încheiate la nivelul Inspectoratului Scolar Județean şi în 

unităţile şcolare din judeţul Bistriţa-Năsăud  

Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale  în anul școlar 2021-2022 a constituit  o 

prioritate pentru Inspectoratul Școlar Județean Bistrița–Năsăud, aceasta regăsindu-se în Planul 

de Dezvoltare Instituţională. Inspectoratul Şcolar Judeţean a facilitat implementarea, la nivel 

judeţean, a proiectelor/programelor naţionale şi a iniţiat, în parteneriat cu alte instituţii 

publice/asociaţii/ONG-uri, acţiuni educative la nivelul unităţilor de învăţământ, la toate 

nivelurile: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. 

În anul şcolar 2021-2022, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud a încheiat 32  

acorduri de parteneriat cu instituţii publice, asociaţii/ONG-uri, având ca obiect implementarea 

unor activităţi şi proiecte educative specifice (17 încheiate cu instituții publice locale, iar 15 cu 

asociații/fundații care au drept obiect de activitate educația formală sau nonformală). 

Parteneriatele cu instituțiile publice locale au avut drept obiect principal de activitate 

implementarea activităților prevăzutre de planurile comune de acțiune sau a strategiilor județene, 

în domenii precum: asigurarea condiţiilor de securitate şi siguranţă a elevilor, prevenirea 

fenomenului violenţei în mediul şcolar, prevenirea consumului de droguri, tutun, alcool în rândul 

elevilor, campanii de prevenire, informare şi combatere a absenteismului/abandonului şcolar etc. 

Obiectivele acordurilor de parteneriat au vizat următoarele acțiuni/activități/aspecte: 

• Implementarea programelor   de voluntariat- Implementarea programului educațional de 
voluntariat  CETIN; 
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• Desfășurarea programelor și activităților educative prin care elevii își valorifică pasiunile 
și interesele; 
• Implementarea Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de 

siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile; 
• Definirea Programului cadru de prevenire a delincvenței juvenile și victimizării minorilor 

în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud; 
• Implementarea campaniei naționale de prevenire a traficului de persoane - Parteneriat 

încheiat cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul regional Cluj Napoca; 
• Implementarea programelor naționale de prevenire în școli: ,,Necenzurat”, ,,Mesajul meu 

antidrog”, ,,ABC-ul emoțiilor”, ,,Cum să creștem sănătos’’- parteneriat încheiat cu CPECA 
Bistrița; 
• Implementarea Programului de Educație juridică- ,,Fii avocat în școala ta”- care a 

presupus activități de promovare a unei culturi  a legalității și a responsabilității în societate în 
rândul elevilor- realizat  în colaborare cu Uniunea Națională a Barourilor din România; 
• Implementarea activităților de informare/prezentări tematice în cadrul proiectului 

”Alfabetizare în sănătate mintală” în  unități de învățământ  din județ, respectiv realizarea a 6 
sesiuni de formare a cadrelor didactice din județ, parteneriatul fiind încheiat cu Asociația 
,,Inocenți”; 
• Organizarea de activități pentru comemorarea și cinstirea eroilor-Asociația Națională 

Cultul Eroilor ,,Regina Maria" Filiala Județeană  Bistrița-Năsăud; 
• Realizarea  de campanii  antidrog - informarea tinerilor de efectele nocive ale consumului 

de sustanțe în parteneriat cu Inspectoratul  de Poliție Județean Bistrița-Năsăud; 
• Realizarea unui studiu de intervenție educațională care vizează dezvoltarea abilităților de 

reducere a sărăciei și ceșterii incluziunii romilor  prin activități sportive, parteneriat încheiat cu 
Academia Națională Educație Fizică și Sport; 
• Derularea campaniilor informative  în structurile organizatorice ale părinților din județul 

Bistrița-Năsăud- ,,Școala Părinților”, parteneriat încheiat  cu Inspectoratul de Poliție Județean 
Bistrița-Năsăud; 
• Implementarea proiectului educațional CLUBUL FAMILIEI - în grădinițele din județ, 

prin colaborarea acestora cu Fundația Noi Orizonturi; 
• Organizarea activităților comune, organizarea de cursuri și activități de educație formală și 

nonformală cu profesori voluntari- Asociația Maxwell; 
• Colaborare interinstituțională în vederea stabilirii procedurilor de evaluare și intervenție 

integrată pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale; 
• Derularea  proiectelor: Ruralis, Gala Comunitarium/Semințele succesului, Biblioteca 

POV, Târgul de viitor, în parteneriat cu Asociația Pov 21; 
• Colaborare interinstituțională cu: Instituția Prefectului, Consiliul Județean Bistrița-

Năsăud, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița- 
Năsăud, UAT-urile din județ, etc.; 
• Organizarea etapelor  județene a concursurilor  naționale educative cuprinse în CAEN, în 

colaborare cu parteneri educaționali. 
Prin derularea proiectelor/programelor  în parteneriat cu alte instituţii publice/asociaţii/ONG-

uri, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud a urmărit să asigure creșterea calității 

serviciilor educaționale oferite de unitățile de învățământ preuniversitar din județ. 

ANEXA:CENTRALIZATOR PARTENERIATE pentru anul şcolar 2021-2022, 

încheiate între Inspectoratul Şcolar Judeţean şi parteneri: 
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Nr. 

Crt. 

Instituția 

Parteneră 

Tipul 

Parteneriat

ului 

Durata 

Acordului 

Activități/Acțiuni Demarate 

în proiect 
Obs. 

1 
Primăria 

municipiului 

Bistrița 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Implementarea programului 

educațional de voluntariat la 

CETIN 

Organizarea  de activități 

educative /voluntariat în 

parteneriat cu unitățile de 

învățământ din  municipiul 

Bistrița 

  

2 

Primăria 

municipiului 

Bistrița, Fundația 

,,The Institute” 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Implementarea programului 

de selectare  a deșeurilor 

  

3 

Agenția 

Județeană Pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă 

Bistrița-Năsăud 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Activități de orientare și 

consiliere 

Solicitare din 

partea AJOFM  

BN 

4 
Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă 

Județean 
An școlar 

2021-2022 
Competiția Știu și aplic   

5 

Agenția 

Națională 

Împotriva 

Traficului de 

Persoane, Centrul 

regional Cluj 

Napoca 

Regional 
An școlar 

2021-2022 

Implementarea campaniei 

naționale de prevenire a 

traficului de persoane 

Activități 

desfășurate la 

solicitarea 

unităților școlare 

din județ 

6 

Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare și 

Cosiliere 

Antidrog al 

județului Bistrița 

Năsăud 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Implementarea programelor 

naționale de prevenire în școli: 

Necenzurat, Mesajul meu 

antidrog, ABC-ul emoțiilor, 

Cum să creștem sănătos, etc. 

Derularea activităților 

specifice din cadrul strategiei 

județene 

Activități 

desfășurate la 

solicitarea 

unităților școlare 

din județ sau la 

recomanarea 

ISJBN 
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Nr. 

Crt. 

Instituția 

Parteneră 

Tipul 

Parteneriat

ului 

Durata 

Acordului 

Activități/Acțiuni Demarate 

în proiect 
Obs. 

7 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Bistrița Năsăud 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

- Implementarea Planului 

Teritorial Comun de Acțiune 

pentru creșterea gradului de 

siguranță a elevilor și a 

personalului didactic și 

prevenirea delicvenței 

juvenile. 

- Activități specifice în 

unitățile de învățământ din 

județ. 

P.T.C.A. este 

derulat în 

parteneriat cu 

Instituția 

Prefectului, 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

Județean, 

Inspectoratul 

pentru Situații de 

Urgență Bistrița-

Năsăud 

8 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Bistrița- Năsăud 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Definirea Programului cadru 

de prevenire a delincvenței 

juvenile și victimizării 

minorilor 

  

9 
Asociația  ASF 

România 
Național 

An școlar 

2021-2022 

Cursuri  pentru elevii din 

liceele din județul Bistrița -

Năsăud 

  

10 

Direcția de 

Sănătate Publică 

Bistrița-Năsăud 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Colaborare 

interinstituțională/Activități de 

informare în unitățile școlare 

din județ. 

Activități  

cuprinse în 

Programul 

Național de 

Evaluare și 

Promovare a 

Sănătății și 

Educație pentru 

Sănătate  

11 

Fundația 

INOCENȚI 

Bistrița 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Implementarea activităților de 

informare/prezentări tematice 

în cadrul proiectului 

Alfabetizare în sănătate 

mintală 

Activități de 

dezvoltare 

profesională 

 ( 6 sesiuni/ 

ateliere, activități 

desfășurate la 

clasă)  

12 

Academia 

Națională 

Educație Fizică și 

Sport 

Național 
An școlar 

2021-2022 

Activități sportive cu scopul 

reducerii sărăciei și ceșterii 

incluziunii romilor(elevi, 

cadre didactice) 

  

13 
Fundația NOI 

ORIZONTURI 
Județean 

An școlar 

2021-2022 

Implementarea proiectului 

educațional CLUBUL 
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Nr. 

Crt. 

Instituția 

Parteneră 

Tipul 

Parteneriat

ului 

Durata 

Acordului 

Activități/Acțiuni Demarate 

în proiect 
Obs. 

FAMILIEI - în grădinițele din 

județ 

14 
Asociația POV 

21 
Județean 

An școlar 

2021-2022 

Implementarea proiectelor: 

1.RURALIS 

2.Gala Comunitarium/ 

Semințele succesului 

3.Biblioteca POV 

  

15 
Asociația POV 

21 
Județean 

An școlar 

2021-2022 
Proiectul- Târgul de viitor 

  

16 

Agenția pentru 

Protecția 

Mediului 

Bistrița-Năsăud 

  

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Activități de promovare  în 

rândul elevilor și cadrelor 

didactice a proiectului 

,,Elaborarea planurilor de 

management pentru siturile 

Natura 2000” 

  

17 

Asociația Produs 

în Bistrița 

Năsăud 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Campanii de informare și 

conștientizare; evenimente de 

punere în valoare a 

patromoniului local, cu 

participarea activă a elevilor și 

cadrelor didactice 

  

18 

Uniunea 

Națională a 

Barourilor din 

România  

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Proiectul Fii avocat în școala 

ta -activitățile au urmărit  

promovarea unei culturi  a 

legalității și a responsabilității 

în societate .  

  

19 

Instituția 

Prefectului - 

județul Bistrița 

Năsăud 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Organizarea activităților 

comune, campanii tematice în 

școli- Campania Națională  

Curățăm România 

  

20 

Asociația 

,,Shakespeare 

School pentru 

educație '' 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Activități educative prin care 

elevii își valorifică pasiunile, 

interesele, prin realizarea de 

eseuri în limba engleză 

  

21 
Asociația 

Gutenberg 
Județean 

An școlar 

2021-2022 

Activități educative prin care 

elevii își valorifică pasiunile 

  

22 

Asociația 

Națională Cultul 

Eroilor ”Regina 

Maria”, filiala 

Bistrița Năsăud 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Activități specifice- de  

organizare și desfășurare a 

activităților de comemorare și 

cinstire a eroilor neamului, 

personalităților și momentelor 

importante din istoria 

României 

  

mailto:isjbn@isjbn.ro


 
 

 

 

Str. 1 Decembrie, Nr.5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420080 

Tel: +4 0263 213 529, Fax: +4 0263 216 654, E-mail: isjbn@isjbn.ro                                                                                                                       
www.isjbn.ro                                                                                                                                                                                                                          pag. 62 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Nr. 

Crt. 

Instituția 

Parteneră 

Tipul 

Parteneriat

ului 

Durata 

Acordului 

Activități/Acțiuni Demarate 

în proiect 
Obs. 

23 

Camera de 

Comerț și 

Industrie Bistrița 

Năsăud 

Județean 
An școlar 

2021-2022 
Activitate de informare 

  

24 Tășuleasa Social Județean 
An școlar 

2021-2022 

Școala pe VIA 

TRANSILVANICA- 

activități educative și de 

voluntariat 

  

25 

Centrul de 

Transfuzie 

Sangvină Bistrița 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Donare de sânge, promavarea 

în școli a importanței donării 

de sânge.  

  

26 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Bistrița Năsăud 

Județean 
An școlar 

2021-2022 
Proiect -Educație rutieră 

  

27 

Universitatea 

Tehnică -

Extensia Bistrița 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Orientarea și consilierea 

elevilor spre mediul academic 

  

28 Clubul LIONS Județean 
An școlar 

2022-2023 

Programe educaționale -

Proiecte- Lions Qest/ Afișul 

pentru pace /Eseul pentru 

pace/ Cupa LIONS LA 

SAH/Activități pentru 

educarea elevilor 

  

29 Asociația Narada Județean 
An școlar 

2021-2022 

Aplicare platforme 

NaradiX/acțiuni voluntariat 
  

30 
Asociația 

MAXWELL 
Județean 

An școlar 

2021-2022 

Activități dezvoltare 

profesională /Activități 

educative desfășurate de 

profesori voluntari 

  

31 

Facultatea de 

Drept Cluj-

Napoca 

Județean 
An școlar 

2021-2022 

Susținerea unor activități , 

conferințe,pe teme de 

actualitate pentru elevi . 

Activități 

desfășurate la 

solicitarea 

unităților școlare 

din județ 

32 Gloria 2018 Județean 
An școlar 

2021-2022 
Activități sportive 
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8. CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ  

8.1 Inspecția școlară 

8.1.1 Aspecte cantitative 

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

de învăţământ, a directorilor acestora și a cadrelor didactice, realizată de personalul de 

specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. Pentru realizarea 

inspecţiei şcolare în anul școlar 2021-2022 s-au utilizat următoarele tipuri de inspecție: inspecția 

tematică, inspecția de specialitate și inspecția școlară generală a unităților de învățământ 

preuniversitar.  

În proiectarea activității de inspecție școlară la nivelul județului, au fost luate în considerare 

obiectivele majore propuse în documentele ME și în documentele proiective ale Inspectoratului 

Școlar Județean pentru anul 2021-2022: 

La nivelul județului Bistrița-Năsăud, scopul inspecției școlare a fost îndrumarea/consilierea 

directorilor unităților de învățământ/cadrelor didactice pentru asigurarea desfășurării activităților 

cu elevii în condiții de siguranță sanitară, fizică și emoțională. Obiectivele inspecției școlare au 

fost stabilite în conformitate cu prioritățile educației pentru anul școlar 2021-2022, transmise la 

consfătuirile naționale, cu obiectivele generale ale activității de inspecție școlară, conform 

OMEC 6106/3 dec. 2020, privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de 

învățământ preuniversitar și cu țintele și obiectivele stabilite în documentele proiective ale 

Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. 

Finalităţile inspecţiei şcolare desfășurate în județul Bistrița-Năsăud în anul școlar 2021-2022, 

au fost următoarele> 

-asigurarea funcționării unităților de învățământ din județ în condiții de siguranță sanitară, 

în contextul pandemiei de Covid-19;     

-restructurarea şi reorganizarea sistemului de învăţământ în vederea eficientizării 

procesului de învăţământ; 

-îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare; 

-ameliorarea calităţii managementului educaţional la toate nivelurile; 

-sprijinirea şi încurajarea dezvoltării personale a elevilor şi formarea atitudinii pozitive a 

acestora faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala; 

-eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; 

-îmbunătăţirea comunicării intra- şi interinstituţionale şi la nivelul comunităţii; 

-eficientizarea parteneriatului educaţional; 

-aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor; 

-elaborarea bazelor de date privind inspecţia şcolară, necesare diagnosticării stării 

învăţământului; 

-evaluarea concordanţei dintre evaluarea internă (la nivel de şcoală, CEAC), cea externă 

(inspectoratul şcolar) şi situaţia reală; 

-evaluarea competenţelor manageriale şi profesionale ale directorilor şi metodiştilor, 

precum şi a abilităţilor acestora de a controla, evalua, îndruma şi consilia;  
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-sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice în procesul de îmbunătăţire a activităţii 

de predare, învăţare şi evaluare, a procesului managerial; 

-sintetizarea observaţiilor în vederea realizării propunerilor de elaborare/modificare a  

proiecţiilor şi strategiilor viitoare ale ISJ BN; 

-revizuirea ofertei educaţionale a şcolii în unele situaţii; 

-susţinerea şcolilor în obţinerea implicării şi sprijinului primăriei. 

În contextul pandemiei de Covid-19, activitățile didactice s-au desfășurat, în prima parte a anului 

școlar, în conformitate cu ordinele comune care s-au succedat în perioada respectivă, în funcție 

de situația epidemiologică sau de rata de vaccinare a personalului din școli. În această perioadă, 

ISJ BN a realizat monitorizarea zilnică atât a modului în care s-a desfășurat procesul didactic în 

toate unitățile de învățământ din județ cât și a activității didactice desfășurată în toate unitățile de 

învățământ din județ, atât de stat, cât și particulare. Concluziile monitorizării au fost discutate în 

ședințele operative săptămânale ale inspectorilor școlari unde au fost găsite soluții la unele 

probleme identificate, astfel încât situația a fost remediată în timp real. Toate tipurile de inspecții 

s-au realizat, în acest interval, atât în sistem on-line, cât și cu prezență fizică.  

Pentru realizarea obiectivelor propuse în anul școlar 2021-2022  s-au desfășurat inspecții a căror 

statistică generală este redată în tabelele de mai jos.  

 

Semestrul I   

Tipul de inspecţie şcolară 

Număr de 

inspecţii 

planificate 

Număr 

de 

inspecţii 

realizate 

Justificarea schimbărilor 

produse sau a nerealizării 

tuturor 

inspecţiilor/Observații 

INSPECŢIE ŞCOLARĂ 

GENERALĂ 
0 0  

Total 0 0  

INSPECŢIE ŞCOLARĂ 

TEMATICĂ 

   

1.Inspecţia tematică  pentru 

consilierea, monitorizarea, 

evaluarea pe  domenii sau aspecte 

diferite, colectarea de date 

5 5   

2. Inspecţia tematică pentru 

analizarea şi rezolvarea scrisorilor, 

sesizărilor şi reclamaţiilor 

0 19  

3.Inspecții în domeniul de activitate 

(management)/ inspecții tematice în 

specialitate (altele decât cele la 

clasă, ex. verificare evaluare 

inițială, proiectare didactică, 

aplicare planuri-cadru etc.) 

67 67 

Au beneficiat de consiliere în 

cadrul acestor inspecții 165 de 

cadre didactice 

Total 72 91  
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Tipul de inspecţie şcolară 

Număr de 

inspecţii 

planificate 

Număr 

de 

inspecţii 

realizate 

Justificarea schimbărilor 

produse sau a nerealizării 

tuturor 

inspecţiilor/Observații 

INSPECŢIE ŞCOLARĂ de SPECIALITATE: 

1.Inspecţia de specialitate curentă 

cu prezență fizică a elevilor la 

școală 

54 45 Contextul epidemiologic-rata 

mare a infectării cu virusul 

SARS-CoV-2 

2. Inspecţia de specialitate curentă 

la activitățile on-line 

69 72 Suprapunere de sarcini 

Probleme tehnice la conectare 

on-line 

3.Inspecția de specialitate din 

cadrul inspecțiilor generale 

0 0  

4. Inspecţia curentă de specialitate 

realizată în vederea obţinerii 

gradelor didactice I şi II; 

325 10 Cadrele didactice au preferat 

susținerea inspecțiilor în 

semestrul al II-lea, cu prezența 

fizică a elevilor și profesorilor 

în sălile de clasă 5. Inspecţia specială pentru 

obţinerea gradelor didactice I şi II. 

182 14 

6. Inspecția specială pentru 

definitivat 

140 140  

Total 770 281  

ALTE TIPURI DE INSPECȚIE 

1. Evaluare externă periodică 1 1  

2. Inspecție în vederea autorizării 

ARACIP sau de evaluare externă 

ARACIP 

- -  

3. Inspecție în vederea acreditării 

ARACIP sau de evaluare externă 

ARACIP 

- -  

4. Monitorizarea externă - -  

Total 1 1  

TOTAL GENERAL 843 373  
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Semestrul al II-lea  

Tipul de inspecţie şcolară 

Număr de 

inspecţii 

planificate 

Număr de 

inspecţii 

realizate 

Justificarea schimbărilor 

produse sau a nerealizării 

tuturor 

inspecţiilor/Observații 

INSPECŢIE ŞCOLARĂ 

GENERALĂ 
1 1  

Total 1 1  

INSPECŢIE ŞCOLARĂ TEMATICĂ 

1.Inspecţia tematică  pentru 

consilierea, monitorizarea, 

evaluarea pe  domenii sau 

aspecte diferite, colectarea de 

date 

5 5  

2.Inspecții în domeniul de 

activitate (management)/ 

inspecții tematice în 

specialitate (altele decât cele la 

clasă, ex. verificare evaluare 

inițială, proiectare didactică, 

aplicare planuri-cadru etc.) 

23 23 

Au beneficiat de consiliere 

în cadrul acestor inspecții 

186 de cadre didactice 

Total 28 28  

INSPECŢIE ŞCOLARĂ de SPECIALITATE: 

1.Inspecţia de specialitate 

curentă 
261 223 

Lipsa timpului din cauza 

reintroducerii olimpiadelor 

școlare, etc 

2.Inspecția de specialitate din 

cadrul inspecțiilor generale 
17 17  

3.Inspecţia curentă de 

specialitate realizată în vederea 

obţinerii gradelor didactice I şi 

II; 

317 317  

4.  Inspecţia specială pentru 

obţinerea gradelor didactice I şi 

II. 

181 181  

5.  Inspecția specială pentru 

definitivat 
135 135  
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Tipul de inspecţie şcolară 

Număr de 

inspecţii 

planificate 

Număr de 

inspecţii 

realizate 

Justificarea schimbărilor 

produse sau a nerealizării 

tuturor 

inspecţiilor/Observații 

Total 911 873  

ALTE TIPURI DE INSPECȚIE 

1.Evaluare externă periodică 0 0  

2. Inspecție în vederea 

autorizării ARACIP 
2 2  

3. Inspecție în vederea 

acreditării ARACIP 
1 1  

4. Monitorizarea în vederea 

schimbării sediului/ 

reorganizare rețea școlară 

3 3  

Total 6 6  

.  

8.1.2 Date calitative 

În cadrul ședințelor de lucru ale inspectorilor școlari (ziua metodică a inspectorilor 

școlari)  au fost revizuite instrumentele interne de lucru la nivelul ISJ BN, care să conducă la 

eficientizarea inspecției școlare. Tot atunci au fost stabilite tipurile de inspecție școlară ce se vor 

desfășura și obiectivele acestora, precum și distribuția activităților cuprinse în Graficul unic al 

ISJ BN. În contextul pandemiei și ținând cont de imprevizibilitatea evoluției epidemiologice, 

acesta a fost întocmit doar pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022. Pentru semestrul al II-

lea Graficul unic al activităților de îndrumare și control a fost aprobat în ședința Consiliului de 

administrație al ISJ_BN din data de 02.02.2022 iar în luna mai 2022 a fost aprobată o inspecție 

generală la Școala Gimnazială ”Vasile Scurtu” Parva în perioada 30 mai-3 iunie 2022. În ceea ce 

privește inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice și a definitivatului, acestea au continuat 

on-line în primul semestru prin aplicarea prevederilor specifice, cuprinse în OMEC nr. 

5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea 

activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal și în Nota Ministerului Educației și Cercetării nr. 35921 – cuprinzând 

Precizări privind organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară, în anul școlar 2020-

2021, dar și cu prezență fizică. 

Astfel, în anul școlar 2021-2022, au fost organizate: 

1. Inspecție generală la Școala Gimnazială ”Vasile Scurtu” Parva în perioada 30 mai-3 iunie 

2022 coordonată de insp. șc. Unciu Speranța Dorina, inspector de sector. 

Obiectivele inspecţiei au fost: 
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1) Monitorizarea eficienţei managementului şcolar, managementului calităţii, 

dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale 

şi informaţionale) şi respectarea legislaţiei în vigoare. 

2) Monitorizarea managementului curriculum-ului (aplicarea curriculumului naţional, 

dezvoltarea şi aplicarea curriculum-ului la decizia instituţiei de educaţie / în dezvoltare locală) 

şi managementul activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi didactic 

auxiliar. 

3) Evaluarea activităţii personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, 

reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional); 

4) Evaluarea nivelului performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la 

standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare); 

5) Monitorizarea modului în care instituţia de educaţie sprijină şi încurajează 

dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia acestora în învăţare (consiliere, orientare şcolară, 

asistenţă individualizată) respectând principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de 

şanse.  

6) Aprecierea modului  de comunicare a şcolii cu părinţii şi comunitatea locală. 

7) Evaluarea atitudinii elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala. 

Constatările/Aprecierile şi recomandările pentru fiecare arie tematică/domeniu au fost 

cuprinse în raportul scris final al inspecției generale. 

2. Inspecţii de specialitate:  

a. inspecţia de specialitate curentă  a avut atât obiective comune, stabilite în mod unitar 

la nivelul ISJ BN, cât și obiective specifice, în funcție de disciplină. Inspecțiile de specialitate 

curente s-au desfășurat atât on-line, în vederea monitorizării și asigurării calității lecțiilor, 

cât și cu prezență fizică.  

b. inspecţia curentă de specialitate realizată în vederea obţinerii gradelor didactice I şi II; 

c. inspecţia şcolară specială pentru obţinerea gradelor didactice I şi II;  

d. inspecția specială pentru definitivat. 

3. Inspecţii tematice: au fost realizate 10 inspecții tematice cu obiective unitare (cuprinse în 

fișele de inspecție tematică elaborate la nivelul ISJ BN) în anul școlar 2021-2022, distribuite, de 

regulă, pe durata câte unei săptămâni. Cele 10 inspecții au fost efectuate, de către fiecare 

inspector școlar, în sectorul arondat. În funcție de obiective și de situația epidemiologică la 

momentul respectiv, aceste inspecții s-au desfășurat cu deplasarea fizică a inspectorilor școlari 

în sector sau prin colectarea de date telefonic sau prin e-mail/monitorizare în urma raportărilor, 

cu centralizare și verificări ulterioare.   

4. Pe lângă acestea, s-au mai desfășurat inspecții tematice pe domenii de activitate 

(management) sau inspecții tematice în specialitate (care au vizat diverse aspecte specifice 

disciplinelor, altele decât inspecția la clasă). Principalele obiective urmărite prin aceste inspecții 

au fost: proiectarea didactică (planificarea calendaristică și planificarea unităților de învățare), 

aplicarea planurilor-cadru, aplicarea curriculum diferențiat, implementarea programelor școlare 

la cls. V - VIII – având în vedere derularea programului de formare CRED în județ,  

implementarea reperelor metodologice la clasa a IX-a, parcurgerea ritmică a programei la 

celelalte clase, utilizarea instrumentelor TIC în lecție, acordarea de consultanță pentru 
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proiectele derulate/în implementare, consilierea directorilor unităților de învățământ din județ 

în ceea ce privește adaptarea activității manageriale la condițiile de desfășurare a cursurilor în 

relație cu situația epidemiologică (mai multe moduri de funcționare a claselor la nivelul unei 

școli), colectarea și diseminarea de exemple de bună practică. În cadrul acestor inspecții 

tematice, au beneficiat de consiliere 351 de cadre didactice și directori, individual sau prin 

participarea inspectorilor școlari la activitățile specifice în disciplină/domeniu, organizate cu 

participare directă sau on-line, în sistem video-conferință. 

În esență, inspecția tematică a avut diferite scopuri:  

- inspecţia tematică pentru consilierea, monitorizarea, evaluarea pe domenii sau aspecte 

diferite, precum:  

- Stadiul de pregătire a școlilor în vederea începerii anului școlar 2021-2022 (cu respectarea 

condițiilor de siguranță sanitară, conform ordinului comun ME/MS nr. 5196 din 3 septembrie 

2021 – distanțare, marcaje trasee, stocuri de dezinfectanți, măști); 

- Demersuri realizate în unitatea de învățământ în vederea achizițiilor de materiale sanitare – 

dezinfectanți, măști etc. – necesare pentru pregătirea debutului de an școlar cu prezența fizică a 

elevilor cf. Machetei ISJ BN (macheta a fost completată separat la linkul transmis în școli); 

- Respectarea măsurilor de protecție la nivelul întregii unități de învățământ, conform 

prevederilor ordinelor comune ME/MS, în vigoare la momentul inspecției, în contextul 

epidemiologic al infecției cu virusul SARS-CoV-2; 

- Starea bazei materiale – inclusiv a mobilierului – în vederea asigurării securității 

copiilor/elevilor/personalului din unitatea de învățământ; 

- Monitorizarea activităților curente: auditarea formațiunilor de studiu; 

- Monitorizarea modului de fundamentare a cifrei de școlarizare; 

- Situația spațiilor/clădirilor aflate în reabilitare de studiu la început de an școlar; 

- Verificarea asigurării condiţiilor de siguranţă a elevilor în şcoală pe toată durata 

programului: 

- Verificarea unităților de învățământ cu număr mare de elevi corigenți și/sau cu situația 

școlară neîncheiată pe semestrul I al anului școlar 2021-2022; 

- Identificarea situațiilor de abandon de către elevi a frecventării cursurilor învățământului 

obligatoriu în favoarea sistemului educațional de tip homeschooling, nerecunoscut în România; 

- Verificarea actualizării componenței comisiei SCIM; 

- Monitorizarea modului de desfășurare a simulării Examenului Național de Bacalaureat 

pentru elevii claselor a XII-a și XIII-a și a Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a în 

anul școlar 2021/2022; 

- Verificarea modului de aplicare a Planurilor remediale propuse de unitatea de învățământ 

în urma analizei rezultatelor obținute de elevi la simulările examenelor naționale (EN, BAC) – 

2022; 

- Consemnarea numărului de asistențe efectuate de către directori; 

- Consemnarea sumelor prevăzute în buget pentru perfecționarea profesorilor; 

- Inventarierea proiectelor aflate în derulare și a proiectelor propuse; 
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-  Monitorizarea modului de pregătire a elevilor în vederea desfășurării examenelor de 

Certificare a competențelor profesionale (învățământul liceal  tehnologic, postliceal și 

profesional de stat și particular); 

- Analiza modalităţilor concrete de organizare a pregătirii suplimentare a elevilor în vederea 

ameliorării rezultatelor obținute de elevi la simulările  examenelor naţionale; 

- Organizarea spațiilor din școală; 

- Organizarea accesului în unitatea de învățământ 

- Organizarea procesului de învățământ  

- Comunicarea de instrucțiuni/informații pentru părinți 

- Modul în care se desfășoară activitățile didactice: a. Existența orarului adaptat pentru fiecare 

formațiune de studiu, în funcție de modul în care se desfășoară activitatea la clasă; b. Modul de 

monitorizare a activității didactice de către directorul/directorii unității de învățământ, cu 

exemplificare atât pentru activitatea față-în-față, cât și pentru activitatea on-line, unde este cazul;  

- Aprobarea, în CA, a regulamentului de organizare a unității de învățământ, cu respectarea 

art 188, al (1) și (2) din OMEC nr. 5447/2020 – ROFUIP; 

- Monitorizarea modului de comunicare a unității de învățământ în ceea ce privește 

informațiile de interes public; 

- Verificarea modului de organizare și monitorizare a activităților didactice desfășurate 

online în unitățile de învățământ cu rată de vaccinare a personalului mai mică de 60%; 

- Monitorizarea planificării concediilor de odihnă la nivelul unităților de învățământ; 

- Monitorizarea situației privind școlarizarea la domiciliu în anul școlar 2021-2022 (Cf. 

OMENCȘ 5086/2016); 

- Monitorizarea organizării consilierii de grup și a identificării grupurilor vulnerabile; 

- Analiza documentelor manageriale încărcate de către directorii unităților de învățământ din 

județ pe platforma Google Classroom a ISJ BN; 

- Verificarea prezentării În Consiliul profesoral a rapoartelor de activitate ale consilierilor 

școlari. 

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

- inspecţii tematice pentru colectarea de date – în special în ceea ce privește asigurarea 

condițiilor de siguranță în școli, existența avizelor de funcționare (DSP, ISU), situația 

microbuzelor școlare, asigurarea combustibilului, situația clădirilor, monitorizare zilnică a 

situației infectărilor cu Covid-19 – elevi, cadre didactice, personal didactic-auxiliar și nedidactic, 

situație disponibilitate de vaccinare / situația vaccinării personalului angajat în unitățile de 

învățământ. 

În urma fiecărei inspecții efectuate a fost elaborat un raport, iar constatările, analizele și 

concluziile au stat la baza proiectării următoarelor activități specifice ale ISJ BN, în scopul 

optimizării activităților specifice în unitățile de învățământ din județ și a activității de inspecție 

școlară. 

Desfășurarea activităților proiectate, respectarea termenelor stabilite în Graficul unic și 

în Planul de îmbunătățire și utilizarea corespunzătoare a resurselor au fost influențate, în prima 

parte a anului școlar de situația epidemiologică în contextul pandemiei de Covid-19, care a 

determinat modificări succesive ale modului de funcționare a școlilor.  
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Scopul principal a fost asigurarea condițiilor de siguranță epidemiologică și 

monitorizarea, consilierea, colectarea de date pentru asigurarea calității activităților didactice on-

line (conform fișelor de inspecție tematică și rapoartelor elaborate la nivelul ISJ BN). De 

asemenea, s-a monitorizat respectarea legislației în vigoare și remedierea eventualelor disfuncții. 

Un alt obiectiv a fost identificarea de modele de bună practică, pentru diseminarea acestora în 

cadrul cercurilor pedagogice pe discipline de studiu și cu directorii;  

Inspecțiile de specialitate au avut ca obiectiv central monitorizarea activităților on-line și 

asigurarea calității acestora prin predarea/evaluarea centrate pe competențe. Inspectorii școlari 

au oferit consiliere în acest sens, au identificat de exemple de bună practică sau de posibile 

resurse educaționale deschise.      

Valorificarea rezultatelor inspecțiilor efectuate în anul școlar 2021-2022 s-a realizat 

permanent, prin intervenții operative și prin identificarea de soluții sau alternative menite să 

amelioreze disfuncțiile. În același timp, situațiile, aspectele, constatările, recomandările, 

discuțiile cu directorii și cadrele didactice sau cu personalul didactic-auxiliar au rol reglator, în 

planificarea / ajustarea activității de inspecție. În fundamentarea cifrelor de școlarizare, a rețelei 

școlare, a proiectului de școlarizare și a proiectului de încadrare (debut de activitate), s-au purtat 

discuții / s-au mediat consultările cu autoritatea publică locală. 

 Concluzii în urma inspecțiilor tematice realizate în  anul școlar 2021-2022 

În funcție de obiectivele propuse prin fișa de inspecție tematică, prezentăm în continuare 

concluziile, constatările și recomandările, după caz.  

1. Aplicarea prevederilor existente la nivelul CNSU /CJSU în ceea ce privește măsurile 

de siguranță în contextul pandemiei de Covid-19, cu verificarea aplicată/detaliată a tuturor 

măsurilor de protecție luate în unitatea de învățământ în contextul epidemiologic al infecției cu 

virusul SARS-CoV-2 

La momentul inspecției, la verificarea măsurilor de protecție luate în contextul 

epidemiologic al infecției cu virusul SARS-CoV-2, s-a constatat că în toate unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat și particular din județ se cunoșteau/se implementau prevederile 

privind măsurile de siguranță în contextul pandemiei de Covid-19 și erau în desfășurare activități 

specifice de pregătire a deschiderii anului școlar și pentru desfășurarea cursurilor cu prezența 

elevilor la școală, în condiții de siguranță fizică și epidemiologică.  

Au fost identificate următoarele aspecte care pot crea dificultăți în desfășurarea 

activităților didactice, recurente la mai multe unități de învățământ și pentru care directorii au 

găsit soluții punctuale:  

- Organizarea pauzelor pe timp ploios; 

- Transportul elevilor; 

- Nefinalizarea lucrărilor de reabilitare până la începerea cursurilor; 

- Lipsa spațiului și a personalului nedidactic; 

- Clase numeroase și lipsa normelor pentru personalul necesar în condițiile 

scindării claselor. 

2. Demersuri realizate în unitatea de învățământ în vederea achizițiilor de materiale 

sanitare – dezinfectanți, măști etc. – necesare pentru pregătirea debutului de an școlar cu 
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prezența fizică a elevilor cf. Machetei ISJ BN (macheta ISJ BN se completează separat la 

linkul transmis în școli 

Activitatea de monitorizare și evaluare a stadiului pregătirii unităților de învățământ din 

județ pentru noul an școlar s-a desfășurat în perioada 1-10 septembrie 2021, de către inspectorii 

școlari, în colaborare Instituția Prefectului, Direcția de Sănătate Publică și autoritățile publice 

locale. La momentul inspecției tematice, în marea majoritate a unităților de învățământ, 

procedurile de achiziție erau în derulare sau existau stocuri de măști, dezinfectanți și alte 

materiale sanitare necesare implementării măsurilor de siguranță epidemiologică, pentru diferite 

perioade de timp. S-a constatat că necesarul nu acoperă în totalitate nevoile, numărul de zile 

variind de la o unitate la alta (începând de la 3-5 zile până la 55 zile). O parte dintre primăriile 

din județ sunt în proceduri avansate de achiziție de măști, astfel încât în următoarele zile, vor 

ajunge în școli cantități importante de măști și substanțe dezinfectante, în scopul asigurării 

securității elevilor și cadrelor didactice în noul an școlar. 

Alte probleme identificate au fost spațiile/clădirile în reabilitare, dar s-au identificat soluții 

pentru relocarea elevilor. 

 În concluzie, școlile au fost pregătite pentru primirea elevilor în format fizic în 

condițiile contextului epidemiologic. 

3. Starea bazei materiale – inclusiv a mobilierului – în vederea asigurării securității 

copiilor/elevilor/personalului din unitatea de învățământ 

 Unul dintre aspectele monitorizate în cadrul inspecției tematice organizate de 

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud în perioada 02-10.09.2021, în toate unitățile de 

învățământ din județ, atât în cele de stat, cât și în cele particulare, a fost starea bazei materiale, 

inclusiv a mobilierului. Directorilor unităților de învățământ li s-a solicitat verificarea bazei 

materiale – elemente de mobilier din sălile de clasă/grupă, biblioteci, săli de sport, cabinete, 

ateliere și alte spații școlare utilizate în procesul didactic, astfel încât acestea să asigure 

securitatea copiilor/elevilor/personalului din unitatea de învățământ pe timpul șederii la școală. 

 La momentul inspecției tematice, s-a constatat că, în toate unitățile de învățământ din 

județ, aceste verificări erau efectuate sau în curs de efectuare, iar acolo unde a fost cazul, s-au 

realizat reparații sau înlocuiri ale mobilierului, astfel încât, la începutul anului școlar 2021-2022, 

baza materială este bună sau foarte bună, fiind asigurată securitatea 

copiilor/elevilor/personalului din unitatea de învățământ. Nu au fost identificate probleme care 

ar putea pune în pericol securitatea copiilor/elevilor/personalului din unitățile de învățământ. 

 De asemenea, la începutul anului școlar, fiecare diriginte, învățător și educator 

realizează instruiri ale elevilor/copiilor, în ceea ce privește protecția în spațiul școlar și modul 

de utilizare a bazei materiale (pentru săli de clasă, cabinete, ateliere, sală și teren de sport, 

biblioteci școlare). La rândul lor, cadrele didactice, personalul didactic-auxiliar și nedidactic sunt 

instruite în ceea ce privește protecția muncii. 

4. Identificarea/centralizarea spațiilor/clădirilor aflate în reabilitare și soluții de 

relocare a activității 

Pentru unitățile de învățământ care au spații aflate în reabilitare au  fost găsite soluții 

împreună cu autoritățile publice locale. 

5. Organizarea spațiilor 
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La momentul inspecției, s-a constatat că în toate unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat și particular din județ se cunoșteau/se implementau prevederile ordinului comun, iar în ceea 

ce privește organizarea spațiilor directorii s-au preocupat de:  

- Stabilirea circuitelor funcționale; 

- Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție; dezinfectant la intrarea în 

școală, în clase și pe holuri; 

- Asigurarea distanțării de minimum 1 metru / distanțarea maximă posibilă; 

- Aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor și în pauze; 

- În interior se poartă în permanență masca de protecție de către elevi și întregul personal 

al școlii; preșcolarii nu poartă mască; în învățământul special, masca are caracter de 

recomandare; 

- Asigurarea spațiului necesar pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de 

îmbolnăvire cu virusul SARS-Cov-2. 

6. Organizarea accesului în unitatea de învățământ 

În toate unitățile de învățământ a fost organizat accesul în mod personalizat, în funcție de 

situația și condițiile concrete, cu respectarea prevederilor ordinului comun, astfel: 

- Accesul în școală este gestionat de persoane desemnate în acest sens; 

- Se respectă distanțarea fizică la intrarea în unitatea de învățământ, dacă nu 

există mai multe căi de acces; 

- Accesul părinților/altor însoțitori este interzis, în afara cazurilor speciale; 

Conducerea unității de învățământ colaborează cu reprezentanții autorității publice locale 

pentru asigurarea transportului școlar în condiții de siguranță epidemiologică (unde este cazul). 

7. Organizarea procesului de învățământ 

La inspecția tematică s-au constatat următoarele: 

 Organizarea programului de începere a orelor a fost, de regulă, stabilit la intervale 

orare diferite, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2. Elevii sunt 

supravegheați pe toată durata pauzelor. 

 Orele de educație fizică se desfășurau în exterior, iar elevii au fost instruiți să nu-și 

atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;  

 Au fost asigurate măsurile specifice pentru elevii / cadrele didactice / personalul școlii 

aflat în grupele de vârstă cu risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități (unde este 

cazul); 

8. Instruirea personalului 

În toate unitățile de învățământ din județ, fusese desemnat un responsabil care a realizat 

instruirea personalului școlii pentru a observa starea de sănătate a elevilor și respectarea 

măsurilor de protecție anti Covid-19, iar elevii sunt instruiți în ceea ce privește normele de 

protecție împotriva îmbolnăvirii cu SARS-Cov-2.  

9. Comunicarea de instrucțiuni/informații pentru părinți 

Prin intermediul învățătorilor, al diriginților, al altor cadre didactice, inclusiv pe canale 

electronice, grupuri de Facebook, sau de WhatsApp ori prin afișaj vizibil în incinta școlii, 

conducerea unităților de învățământ a păstrat permanent legătura cu părinții. Aceștia au fost 

încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală. 
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Părinților le-au fost aduse la cunoștință prevederile ordinului comun (sfaturi utile, 

obligația de a anunța unitatea de învățământ dacă elevul prezintă simptome specifice SARS-

Cov-2/a fost diagnosticat/este contact). 

10. Monitorizarea modului de comunicare a unității de învățământ în ceea ce 

privește informațiile de interes public 

În cadrul inspecției tematice, inspectorii școlari au verificat dacă unitățile de învățământ 

din sector au un site și/sau o pagină de Facebook pentru comunicare externă în ceea ce privește 

informațiile de interes public și data ultimei postări. Au fost analizate informațiile postate – tipul 

informațiilor, gradul de accesibilizare, cui se adresează, frecvența și data ultimei postări. De 

asemenea,  s-a verificat în ce măsură este asigurată transparența informațiilor referitoare la 

activitatea unității de învățământ și protecția datelor cu caracter personal conform GDPR. Datele 

colectate fac obiectul raportului inspecției temeatice respective. Un punct tare în ceea ce privește 

comunicarea externă este faptul că unitățile de învățământ și-au creat o modalitate de a transmite 

informații, într-o formă sau alta: au site și/sau pagină de Facebook. De asemenea, postarea 

documentelor manageriale – de raportare sau de proiecție – asigură transparenței informațiilor 

legate de activitatea școlii. 

Printre aspectele care necesită intervenție – și pentru care inspectorii școlari au făcut 

recomandări – se numără: informații neaccesibilizate pentru elevi, părinți, comunitate, lipsa 

actualizărilor, maniera neprietenoasă în care sunt afișate informațiile, multe secțiuni inactive pe 

site-uri, promovarea școlii este puțin vizibilă, majoritatea informațiilor fiind cele oficiale sau 

trimiteri la elemente de cadru legislativ/legături spre site-urile altor instituții. S-a recomandat 

reorganizarea site-urilor, actualizarea permanentă a informațiilor, frecvență mai mare a 

postărilor, care să reflecte activitatea școlii, stabilirea publicului țintă și diversificarea modului 

de prezentare a informației în funcție de acesta, accesibilizarea și prezentarea prietenoasă a 

informației. 

11. Verificarea modului de organizare și monitorizare a activităților didactice 

desfășurate online în unitățile de învățământ cu rată de vaccinare a personalului mai 

mică de 60% 

În 11 unități de învățământ activitățile didactice se desfășurau, la momentul inspecției 

tematice, online întrucât acestea aveau o rată de vaccinare a personalului mai mică de 60%.  

Directorii acestor unități de învățământ au monitorizat activitatea didactică online și prezența 

elevilor prin asistențe la lecții – conectare pe linkurile claselor – și prin verificarea materialelor 

încărcate pe Classroom. De asemenea, inspectorii școlari au monitorizat zilnic, prin sondaj, 

activitatea didactică în școlile din sector.   

12. Monitorizarea planificării concediilor de odihnă la nivelul unităților de 

învățământ 

La inspecția tematică s-a constatat că la toate unitățile de învățământ din județ au fost 

planificate concediile de odihnă, există decizie a directorului unității de învățământ cu privire la 

planificarea CO în unitatea de învățământ, iar planificarea a fost aprobată în consiliul de 

administrație al școlii. 

13. Monitorizarea modului de fundamentare a proiectului planului de școlarizare 
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În cadrul inspecției tematice, inspectorii școlari au verificat dacă în unitățile de învățământ 

din sector Proiectul planului de școlarizare este realizat pe baza unei  analize, este dezbătut în 

consiliul profesoral al unității de învățământ și este aprobat de consiliul de administrație al 

unității de învățământ în conformitate cu OME nr. 5911/28.10.2021. La momentul inspecției 

tematice, în toate unitățile de învățământ erau respectate prevederile legale în ceea ce privește 

realizarea, dezbaterea și aprobarea Proiectului planului de școlarizare pentru 2022-2023.  

14. Auditarea formațiunilor de studiu 

 În ceea ce privește auditarea formațiunilor de studiu care funcționează în anul școlar 

curent, la nivelul Inspectoratului Școlar a fost elaborată Fișa sintetică (Anexa) – formațiuni de 

studiu, care a fost transmisă prin inspectorii școlari în unitățile de învățământ din județ, care au 

reprimit-o completată și asumată de secretar și director. Fișa reprezintă o centralizare a 

formațiunilor de studiu pe niveluri și forme de învățământ/funcționare – zi, seral, Step-by-Step, 

biprofil –, ținând cont și de funcționarea în regim simultan sau independent, de limba de predare 

– română, maghiară, germană, de modul de funcționare – autorizat, acreditat. 

 Pe lângă inventarierea exactă a formațiunilor de studiu, în relație directă cu numărul 

de elevi, a fost analizat modul de organizare a acestor formațiuni, în special pentru clasele cu 

funcționare în regim simultan, în vederea unei posibile optimizări. De asemenea, au fost 

identificate formațiunile de studiu care funcționează peste sau sub efectiv. Un alt aspect urmărit 

prin analiza datelor privind formațiunile de studiu a fost identificarea claselor a IV-a care 

funcționează în anul școlar 2021-2022 peste efectiv, în vederea ajustării numărului de elevi în 

clasă odată cu intrarea acestora în clasa a V-a și alocarea corectă a numărului claselor a V-a în 

proiectul planului de școlarizare pentru anul 2022-2023. 

În anul școlar 2021-2022, în unitățile de învățământ din județ funcționează în regim 

simultan 175 de formațiuni, dintre care 141 la ciclul primar și 34 la gimnaziu.  

 Directorii unităților de învățământ în care au fost identificate vulnerabilități au 

reconsiderat problematica formațiunilor de studiu și a fundamentării planului de școlarizare 

pentru anul școlar următor.   

15. Monitorizarea situației privind școlarizarea la domiciliu în anul școlar 2021-

2022 (Cf. OMENCȘ 5086/2016). În cadrul inspecției au fost monitorizate următoarele 

aspecte: 

a. Numărul de elevi cu certificat eliberat de CJRAE BN 

La momentul inspecției tematice, în județ existau 47 de elevi școlarizați la domiciliu, 

dintre care 15 elevi școlarizați la domiciliu în școli rezidențiale din învățământul de masă și 32 

elevi în învățământul special. Din cei 49 de elevi cu certificat de orientare doar 47 de elevi 

beneficiază de școlarizare la domiciliu prin aprobarea C.A. ISJ -BN. 

b. Numărul de protocoale de colaborare încheiate de unitatea de învățământ rezidențială 

cu ISJ BN și CJRAE 

Pentru școlile din învățământul special,au  existat protocoale încheiate pentru fiecare din 

cei 32 de elevi, iar pentru școlile de masă, școlarizați la domiciliu în școli rezidențiale din 

învățământul de masă 15 protocoale.  

c. Documentele referitoare la starea de sănătate a copiilor existente în dosar 
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Dosarele cuprindeau  toate documentele referitoare la starea de sănătate. S-au verificat în 

format digital documentele care recomandă școlarizarea la domiciliu. 

d. Avizarea planul de servicii individualizat (PSI) pentru fiecare elev școlarizat la 

domiciliu)-Planurile de servicii individualizate (PSI) pentru elevii școlarizați la domiciliu erau 

avizate parțial pentru anul școlar 2021-2021.  

e. Monitorizarea organizării consilierii de grup și a identificării grupurilor vulnerabile 

Existența analizei  de nevoi la nivel de CȘAP/CIAP –uri/CJAP 

La nivelul CȘAP/CIAP –uri/CJAP exista analiza de nevoi care este cuprinsă în oferta 

programelor de consiliere psihopedagogică Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică 

Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2021-2022 :  

-Prevenția și managementul problemelor socio-emoționale – 9 programe; 

-Orientare pentru carieră-4 programe; 

-Stil de viață sănătos- 5 programe; 

-Oferta de ateliere de lucru pentru ,,Școala altfel”-4 programe; 

-Activități de formare și perfecționare în parteneriat cu CCD BN- 2 programe. 

-Realizarea planificării la nivel de CȘAP/CIAP –uri, în baza grupurilor vulnerabile 

identificate/plan managerial CJAP BN: Există un centralizator cuprinzând elevii aflați în situație 

de risc, atât pentru școlile care n-au consilieri școlari, cât și pentru școlile care beneficiază de 

servicii de consiliere. 

Număr de parteneriate/protocoale încheiate la nivel de CJRAE BN: au existat 10 

parteneriate cu unitățile de învățământ care n-au consilieri școlari. De asemenea există 

protocoale de colaborare cu : Fundația Inocenții, Inspectoratul de Poliție al Județului BN, 

DGASPC BN, Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița, Primăria Bistrița, ISJ BN, Campania 

Antidrog ”Tineri pentru tineri”. 

Existența unor modalități de monitorizare/coordonare a programelor adresate grupurilor 

vulnerabile: au existat modalități de monitorizare /coordonare a programelor adresate grupurilor 

vulnerabile. Planificarea programelor propuse s-a realizat în funcție de analiza de nevoi. 

Existența unor resurse on-line accesibile tuturor categoriilor  de beneficiari; 

În ce privește existența unor resurse on-line accesibile tuturor categoriilor  de beneficiari 

amintim: 

http://www.cjraebistrita.ro/news.php,https://www.facebook.com/cjraebn/, 

 https://classroom.google.com/u/1/c/MjE0NjAzODU3Mjg0, exsistă un formular de 

feedback, site-ul având  879603 de accesări. 

Existența unei oferte educaționale la nivel județean a CJAP BN; 

Evidența programelor de consiliere de grup/clasă implementate, la nivel de CȘAP/CIAP 

–uri: era concretizată în: 51 de programe pentru elevi, 28 de programe pentru părinți, 14 

programe pentru cadrele didactice și există un program pilot pentru copiii aflați în sistemul de 

protecție specială 

Există o repartizare a consilierilor pe grădinițe, unități de învățământ; 

Orarul (graficul activității consilierului) este avizat de către directorul CJRAE/CJAP  
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Recomandările făcute au vizat: avizarea planul de servicii individualizat (PSI) pentru 

fiecare elev școlarizat la domiciliu și înregistrarea documentelor de planificare în Registrul de 

intrări-ieșiri CJAP BN. 

16. Respectarea măsurilor de protecție la nivelul întregii unități de învățământ, 

conform prevederilor ordinului comun ME/MS, în contextul epidemiologic al infecției cu 

virusul SARS-CoV-2 

 La momentul inspecției tematice, s-a constatat că în toate unitățile de învățământ – la 

nivelul întregii unități –, se respectă toate măsurile de protecție conform ordinului comun 

ME/MS în vigoare. Problemele care s-au ivit au fost remediate imediat de către directorii 

unităților de învățământ. Nu au fost identificate probleme în ceea ce privește asigurarea 

materialelor sanitare – dezinfectanți, produse de igienă. 

17. Verificarea actualizării componenței comisiei SCIM  

În cadrul inspecției tematice, inspectorii școlari au verificat dacă directorii unităților de 

învățământ din sector au actualizat componența comisiei SCIM. În urma centralizării și analizei, 

la nivelul ISJ BN, a datelor colectate, s-a constatat faptul că în toate școlile din județ există o 

decizie actualizată referitoare la comisia SCIM. De asemenea, sunt numiți responsabili pentru 

fiecare standard în majoritatea școlilor. 

18. Verificarea prezentării în Consiliul profesoral a rapoartelor de activitate ale 

consilierilor școlari. Rapoartele de activitate ale consilierilor școlari au fost prezentate în 

ședințele Consiliul profesoral și au nr. de înregistrare în 56,88% din școli iar 18,88% dintre 

școlile inspectate nu au consilier școlar.  

19. Verificarea modului de aplicare a Planurilor remediale propuse de unitatea de 

învățământ în urma analizei rezultatelor obținute de elevi la simulările examenelor 

naționale (EN, BAC) – 2022 

În urma inspecției tematice au fost centralizate următoarele date referitoare la prezența 

elevilor la simulările examenelor naționale și la rezultatele obținute: 

În urma inspecției tematice s-au consemnat și următoarele aspecte: 

 în toate școlile există o analiză a rezultatelor obținute de elevi la simularea examenelor 

naționale; 

 aceste analize au fost prezentate în Consiliile profesorale și la întâlnirile organizate cu 

părinții privind analiza rezultatelor elevilor la simularea examenelor naționale; 

 s-au întocmit grafice de pregătire suplimentară pentru disciplinele de examen care au 

fost comunicate și părinților precum și un orar stabilit cu excepția unei școli unde pregătirea 

suplimentară se organizează dar nu există un orar bine stabilit, lăsându-se la latitudinea 

profesorului; 

 prezența elevilor la pregătirile suplimentare este monitorizată prin liste de prezență în 

majoritatea școlilor, doar 19,44% din școlile inspectate nu au liste de prezență (acestea sunt școli 

mici, din mediul rural unde monitorizarea este ușor de făcut). Acestora li s-a recomandat 

întocmirea acestora în anul școlar viitor; 

 există în portofoliul profesorilor care predau discipline de examen o planificare cu 

unitățile de învățare care trebuie aprofundate precum și fișe cu modele tip de subiecte pentru 

examen. 
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În ceea ce privește examenele de certificare a competențelor profesionale, un procent de 

98,88% din școli au orar de consultații la toate disciplinele de examen și un plan de recapitulare 

la disciplinele de examen (proba orală și practică) fiind monitorizată prin liste de prezență 

participarea elevilor la consultațiile pentru acest examen. În toate școlile unde se vor susține 

examene de certificare a competențelor profesionale există  liste cuprinzând temele de proiect 

pentru fiecare calificare aprobate în Consiliul de administrație. 

20. Consemnarea numărului de asistențe efectuate de către directori 

În urma inspecției tematice efectuate s-a remarcat faptul că în toate școlile în care elevii 

vor susține Evaluarea Națională și/sau Examenul de bacalaureat au fost efectuate de către 

director/director(i) adjunct(i) asistențe la disciplinele de examen (clasele VIII/XII/XIII). 

Numărul acestora variază în funcție de numărul de clase terminale din fiecare școală. La data 

inspecției tematice, directorii/director(i) adjunct(i) au efectuat asistențe și la alte discipline 

numărul acestora variind între 1-43, unul dintre motivele pentru numărul redus al acestora fiind 

faptul că unii directori sunt numiți pe parcursul acestui semestru. 

21. Consemnarea sumelor prevăzute în buget pentru perfecționarea profesorilor 

Un procent de 10% din scolile din județ nu au sume propuse în bugetul anului financiar 

2022 pentru perfecționarea profesorilor dar intenționează ca la rectificarea bugetară să solicite 

acest lucru, restul școlilor au în buget sume cuprinse între 700-25000 RON. 

22. Inventarierea proiectelor aflate în derulare și a proiectelor propuse 

Majoritatea școlilor din județul Bistrița-Năsăud sunt implicate în proiecte finanțate din 

diverse programe: Erasmus+, Rose, POCU, PNRAS, PNDL etc. Acestea se axează pe diferite 

aspecte cum ar fi: reabilitare și modernizare clădiri, reducerea abandonului școlar,  îmbunătățirea 

situației socio- economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate, 

îmbunătățirea conținutului digital si a infrastructurii TIC, protecția mediului, schimbări 

climatice, stil de viață sănătos, activități outdoor, încurajarea lecturii, schimburi interșcolare, 

formare profesională etc. 

23. Recomandări făcute directorilor la ultima inspecție tematică 

În urma inspecției tematice efectuate au fost formulate o serie de propuneri directorilor 

precum urmează: 

- Completarea și actualizarea dosarului comisiei SCIM; 

- Achiziționarea unui microbuz pentru transportul școlar cu o capacitate mai mare ( nr. 

locuri 30-40); 

- Alocarea unei sume pentru perfecționarea cadrelor didactice; 

- Reabilitarea și modernizarea unor corpuri de clădire; 

- Implicarea mai mare în frecventarea cursurilor de către elevi; 

- Elaborarea rapoartelor de activitate semestriale, discutarea acestora în CP și validarea în 

CA; 

- Colaborarea directorilor cu colegi cu mai multă experiență; 

- Arhivarea documentelor cu firme autorizate; 

- Monitorizarea activităților prin asistențele la ore conform graficului aprobat; 

- Responsabilizarea elevilor, părinților și cadrelor didactice în vederea îmbunătățirii 

rezultatelor la examenele naționale; 
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- Implicare activă în derularea de proiecte și demararea de proiecte noi; 

- Parteneriate solide cu UAT-ul, ONG-uri și alți factori abilitați în vederea dezvoltării 

infrastructurii școlare; 

- Dezvoltarea bazei materiale a școlii, în special a infrastructurii TIC; 

În ceea ce privește consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar în 

implementarea politicilor educaționale naționale acest lucru s-a realizat prin toate activitățile 

specifice, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a asigurat implementarea politicilor 

educaționale naționale, acordând consiliere și sprijin unităților de învățământ în vederea 

armonizării obiectivelor particularizate ale acestora cu obiectivele și politicile educaționale 

naționale.  

Consilierea și sprijinul s-a concretizat atât în cadrul inspecțiilor școlare desfășurate pe 

parcursul anului școlar, cât și prin activitățile permanente de monitorizare și de consiliere 

informale – în special ca urmare a videoconferințelor organizate de ME cu inspectorii școlari 

generali – care conectează directorii, oferind repere pentru activitatea managerială specifică 

momentului, atenționând asupra priorităților momentului și a încadrării în termene. 

8.2. DISCIPLINE 

8.2.1. Învățământ preșcolar 

În unitățile de învățământ cu nivel preșcolar, în anul școlar 2021-2022, și-au desfășurat 

activitatea 564 educatoare.  174 dintre acestea au fost inspectate la clasă cu ocazia inspecțiilor  

de specialitate,  a celor pentru obținerea gradelor didactice sau în cadrul inspecțiilor școlare 

generale. De asemenea au fost asistate la activități 156 de educatoare participante la examenul 

de titularizare 2022. Au fost consiliate toate educatoarele debutante, educatoarele  care au 

solicitat sprijin în desfășurarea activității în condiții pandemice și au avut dificultăți privind 

abilitățile digitale.       

OBIECTIVE PROPUSE : 

- Organizarea, coordonarea și monitorizarea activității specifice disciplinei; 

- Desfășurarea procesului didactic la standarde calitative, în centrul căruia este copilul; 

- Aplicarea/respectarea curriculumului preșcolar 2019; 

- Realizarea inspecțiilor -respectarea graficului; 

- Consilierea cadrelor didactice debutante; 

- Elaborarea/ valorificarea mijloacelor didactice în condițiile predării online; 

ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE : 

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

organizarea centrelor metodice; 

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

formarea lor;   

- Realizarea inspecțiilor de specialitate, speciale, generale și tematice, respectarea 

calendarului;    

- Organizarea  și desfășurarea cercurilor pedagogice; 
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- Întâlniri de lucru cu directorii grădinițelor-coordonatori ai unor colective didactice 

numeroase; 

- Discuții/dezbateri cu metodiștii pe disciplină,  cu coordonatorii de centre 

metodice,stabilirea unor direcții de acțiune prin respectarea precizărilor scrisorii metodice 

anuale; 

- Transmiterea informațiilor  în rețea, pe canalele online, spre toate educatoarele șiunitățile 

școlare din județ; 

- Consilierea cadrelor didactice debutante în realizarea documentelor școlare specifice 

portofoliului pentru definitivat (fișe de progres, evaluarea, activități de consiliere pentru părinți). 

- Desfășurarea activităților de formare din oferta CCD Bistrița-Năsăud, programe care au 

contribuit la perfecționarea profesională a educatoarelor, la formarea unui stil didactic flexibil, 

adaptabil, stimulativ; 

- Derularea parteneriatelor și a schimburilor de experiență profesională; 

- Implementarea proiectelor educaționale, activități  dense în special în al doilea semestru: 

• Ateliere de vară „Grădifan” - 4 grădiniţe din judeţ, 5 grupe de preşcolari, 14 cadre 

didactice, 65  copii preșcolari; 

• Programul „Clubul Familiei”- 4 grădiniţe din judeţ  13 cadre didactice, 68 de 

familii implicate, 73 copii preșcolari; 

• Programul “Citește-mi 100 de povești”, OvidiuRo- 18 unități ,136 cadre 

didactice implicate; 

• “Ateliere de vară Șotron”-3 grădinițe , 7 educatoare, 40  copii preșcolari; 

- Organizarea și desfășurarea festivalului județean „Kalokagathia”, în cadrul programului 

național cu același nume - 9 grădinițe implicate, 18 educatoare, 250 copii preșcolari 

 

Concluzii și constatări: 

- S-au stabilit direcții de acțiune clare , comunicare  a fost eficientă; 

- Precizările au fost  unitare la nivelul disciplinei; 

- În efectuarea inspecțiilor  s-a  respectat calendarul; 

- Educatoarele debutante au confirmat interes profesional; 

- A fost evident interesul și  implicarea   cadrelor didactice pentru calitatea predării atât 

față în față cât   și online ; 

- S-a obținut permanent  feedback pozitiv din partea copiilor si  a părinților ; 

- S-au elaborat auxiliare  didactice la nivelul  Consiliului Consultativ al Educatoarelor , 

materiale suport în special pentru cadrele didactice debutante; 

- S-au promovat exemple de bună practică pe grupul de Facebook al educatoarelor;    

- S-a remarcat interesul și  implicarea   cadrelor didactice pentru desfășurarea 

activităților în cadrul proiectelor educaționale, a parteneriatelor, dorința de întoarcere la 

normalitate în abordarea activității didactice în general ; 

- S-au constatat dificulțăți organizatorice în condițiile agravării situației 

epidemiologice; 

- Resursele în condițiile predării online au fost uneori insuficiente; 

- Unele cadre didactice nu dețin suficiente abilități IT; 
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- Au existat ezitări  la  susținerea inspecțiilor din partea unor colege educatoare. 

 Măsuri  ameliorative: 

-Promovarea unor activități metodice pentru diseminarea exemplelor de bună practică 

-Desfășurarea cursurilor de formare  cu educatoarele din creșe; 

-Consilierea permanentă a colegelor , in special a celor debutante și din mediul rural;   

-Recomandarea  resurselor educaționale care să ofere aspecte teoretice și practice ale 

activităților integrate(tipuri de  integrare,modele de proiectare a activității integrate) 

-Identificarea copiilor   aparținând  grupurilor vulnerabile și implementarea unor 

activități/programe  de incluziune și recuperare a acestora în vederea eliminării abandonului 

școlar 

-Participarea cadrelor didactice la  cursuri de formare pe teme/domenii corelate cu nevoile 

identificate. 

 

8.2.2. Învățământ primar 

1.Resursa umană specifică disciplinei învățământ primar: 

• Număr total cadre didacticeînvățământprimar -742 

• Număr cadre didactice titulare                         -  639 

• Număr cadre didactice suplinitoare -  103 

• Număr cadre  didactice  debutante/definitivat/grad II/grad I 

-debutanți: 28 

-definitivat: 131 

-gradul II: 119 

-gradulI : 464 

2.Inspecția școlară la nivelul disciplinei: 

2.1. Inspecții realizate  de către inspectorul școlar: 

• inspecții de specialitate: 21 

• inspecții de specialitate în cadrul inspecțiilor generale: 6 

• inspecții tematiceîn sector:7 

• inspecții pentru rezolvarea unor sesizări și reclamații: 5 

• inspecții tematice în specialitate: 3 

2.2. Inspecții realizate de către metodiști: 134 

Obiectivele propuse în toate tipurile de inspecții de specialitate/ în domeniul de 

activitate, pentru anul școlar 2021-2022 au fost: 

- Respectărea prevederilor - -ordinului comun MEC/MS 5487/1494/2020 privind 

organizarea activităților din unitățile de învățământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor. 

- Respectarea programele școlare la ciclul primar şi a recomandărilor metodologice în ceea 

ce priveşte abordarea integrată a conţinuturilor; 

- Utilizarea strategiilor didactice specifice recuperării/remedierii/consolidării achizițiilor din 

anul școlar 2021-2022, ca bază de lucru pentru noile achiziții; 
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- Valorificarea evaluărilor naţionale II-IV în elaborarea testelor de evaluare; 

- Utilizarea competențelor dobândite de cadrele didactice prin participarea la cursurile de 

formare profesională (CRED, Google Classroom, altele) în activitățile de predare/învăţare 

/evaluare. 

- Utilizarea instrumentelor TIC în predare, în vederea realizării obiectivelor propuse și 

dezvoltării competențelor specifice disciplinelor din planul cadru pentru învățământul primar; 

- Consilierea cadrelor didactice debutante în realizarea documentelor școlare specifice 

portofoliului pentru definitivat (fișe de progres, elaborarea itemilor pentru evaluare, activități de 

consiliere pentru părinți). 

La nivelul învățământului primar au fost desfășurate următoarele activități: 

- Consfătuirile județene ale învățătorilor; 

- Inspecții de specialitate, speciale, generale și tematice, cu încadrarea în calendarul 

aprobat.    

- Finalizarea formării grupelor CRED la nivelul disciplinei învăţământ primar; 

- Evaluarea profesorilor metodiști și interviu online în vederea selecției metodiștilor pentru 

învățământul primar. 

- Participarea la trei webinarii organizate de ME, UBB Cluj Napoca, CEDP Step by Step; 

-  Elaborarea unui CDŞ ,,Alfabetul naturii, paşaport pentru viaţă”- contribuţia membrilor 

Consiliului consultativ. 

https://www.canva.com/design/DAFE5XRfYyw/nGCmD2mim5SmIv1DQIJ54g/view?utm_conte

nt=DAFE5XRfYyw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpr

esent 

- Organizarea Conferinţei anuale a Asociaţiei învăţătorilor AmmA Curriculum la decizia 

școlii, sursă și resursă a educației pentru și prin valori. 

Concluzii și constatări:  

Curriculumul perdat/învăţat şi evaluat la clasă s-a constatat că este cel prevăzut de  

programele școlare în vigoare. Acesta a fost adecvat la contextul socio-cultural local şi naţional, 

dar ţinând cont de permeabilitatea faţă de evoluţiile în domeniu înregistrate pe plan internaţional. 

A existat o coerenţa, manifestată atât la nivelul realţiei dintre competenţele dezvoltate pe fiecare 

clasă, disciplină şi profilul absolventului. Articularea optimă a fazelor procesului curricular în 

ansamblul său: proiectare, elaborare, aplicare, revizuire continuă a fost monitorizată permanent. 

Învăţarea a fost orientată spre formarea de capacităţi şi atitudini, prin foolosirea strategiilor care 

să permită dezvoltarea competenţelor cheie.  

Dezvoltarea profesională s-a focalizat pe parcurgerea de cursuri de formare  pe domenii 

diverse:-predare integrată, dezvoltarea competențelor  de utilizare a TIC, managementul clasei 

de elevi, etc. În urma parcurgerii stagiilor de formare s-a observant  o utilizare mai frecventă a 

manualelor digitale, a resurselor  educaționale elaborate  pentru utilizarea în activitatea de 

predare, care au  sporit  calitatea și atractivitatea actului didactic.  

În vederea integrării cu success a elevilor în ciclul gimnazial s-au desfăşurat activități 

metodice şi interasistenţe. Cadrele didactice debutante au fost consiliate prin activități de 

inspecție școlară și mentorat.  

Pentru anul școlar 2021-2022 se impun următoarele măsuri ameliorative: 
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➢ Asigurarea unei educații de calitate pentru toți elevii prin pregătirea riguroasă a fiecărei l

ecții; 

➢ Respectarea cu strictețe a programelor școlare în vigoare pentru fiecare clasă; 

➢ Formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare prin utilizarea strategiilor alternati

ve de evaluare-proiectul şi portofoliul; 

➢ Îmbunătățirea competențelor de lectură prin derularea unor activităţi : Clubul de lectură, 

recenzii de carte, lectura săptămânii……..; 

➢ Învăţarea disciplinelor din aria curriculară ştiinţe prin activităţi practice; 

Pregătirea elevilor pentru evaluările naționale la clasa a II-a și a IV-a. 

8.2.3.  Limba și literatura română 

I. Obiective propuse la nivelul disciplinei:( în anul școlar 2021-2022 prin Planul 

operațional nr. 8880/8.11.2021, obiective subordonate celor patru ținte ISJ B-N) 

Ținta 1 din Planul Strategic Instituțional al ISJ BN: Crearea/menținerea siguranței fizice și 

emoționale a elevilor în școală și în afara ei 

O2:   Crearea unui climat educativ care să valorifice relația profesor-elev și să stimuleze 

dezvoltarea personală; 

Ținta 2 din Planul Strategic Instituțional al ISJ BN: Implementarea unui curriculum orientat spre 

viitor, care susține calitatea actului didactic și egalitatea de șanse 

O1:   Desfășurarea activităților remediale/de recuperare pentru structurarea competențelor 

specifice din programele școlare parcurse în anul trecut școlar în perioada pandemiei; 

O2 :  Ajustarea demersului didactic în spiritul noilor programe școlare la gimnaziu 

(implementarea noilor programe la clasa a VIII-a), în învățământul profesional și tehnic, precum 

și pentru implementarea de calitate a programelor de liceu, valorizând reperele metodologice; 

O3 :  Pregătirea resursei umane pentru susținerea de activități on-line, în scopul creșterii calității 

activităților didactice; 

O4 :  Asigurarea accesului tuturor elevilor la actul educațional; 

O5*: Susţinerea evoluţiei în carieră a cadrelor didactice prin participare la programe de formare 

și susținerea gradelor didactice; 

O6*: Stabilirea unui sistem de indicatori cantitativi şi calitativi referitori la activitatea în 

domeniul Limbii și literaturii române; 

Ținta 4 din Planul Strategic Instituțional al ISJ BN: Promovarea unui Mediu educațional deschis, 

spirit civic și incluziune socială prin validarea și recunoașterea educației non-formale și 

informale 

O1: Dezvoltarea competenţelor cheie la elevi prin activităţi educative şi extraşcolare, din 

perspectiva profilului absolventului; 

O2: Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin schimburi de bune practici și proiecte 

europene; 

 

II.ACTIVITATEA DE INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

II.1 DATE STATISTICE 
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Nr.crt. Nr.inspecțiilor 
Nr. de cadre didactice 

inspectate 
Observații 

Inspecții generale 1 1 
-cf.graficului de 

inspecții 

Inspecții  de specialitate/tematice 

în specialitate 
34 34 

-cf.graficului de 

inspecții 

Inspecții pentru grade didactice 10 10 Definitivat 

Inspecții pentru grade didactice 13 13 Gradul II 

Inspecții pentru grade didactice 23 23 Gradul I 

 

II.2. DATE CALITATIVE 

§   PUNCTE TARI 

-demersurile didactice asistate sunt  centrate pe competențe și vizează profilul absolventului, iar 

pentru clasa a IX-a valorizează reperele metodologice 2021-2022; 

-se stimulează cunoașterea și creativitatea elevilor, relațiile democratice cadru didactic- elev, 

dezvoltarea personală a fiecărui elev și valorificarea experiențelor de viață ale acestora; 

-se individualizează învățarea și prinactivităţi de sprijin pentru elevii din clasele terminale și a 

celor care au acumulat decalaje în învățare, dar se stimulează și performanța; 

-se utilizează  strategii didactice și evaluative (pentru activități față în față și online) interactive, 

moderne.  

§   PUNCTE SLABE 

-mentalitatea refractară a unor cadre didactice vizând propria dezvoltare profesională și 

personală; 

-persistența unor stereotipuri/automatisme în predarea prin raportarea la vechea programă de 

gimnaziu, a unei terminologii greșite; 

-formalismul în individualizarea învățării(activitățile destinate elevior cu CES și ale celor 

capabili de performanță nu sunt întotdeauna realizate așa cum apar în documentele de proiectare 

curriculară). 

§  PROPUNERI ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII ACTIVITĂȚII SPECIFICE DISCIPLINEI / 

DOMENIULUI DE ACTIVITATE (atât pentru activitatea față-în-față, cât și pentru cea on-line) 

-continuarea organizării activităților specifice disciplinei în manieră interactivă sub forma unui 

schimb de bună practică;  

-diversificarea activităților de formare și propunerea unor ateliere de lucru/webinarii(nr. redus de 

ore)  cu teme punctuale -documente proiective utile, strategii didactice care valorizează 

performanța etc; 

-continuarea realizării inspecțiilor tematice în specialitate și a consilierii cadrelor didactice de 

către inspectorul de specialitate, metodiști etc. 

III.ACTIVITATE METODICĂ  

-constituirea  corpului de metodiști pentru anul școlar 2021-2022; 
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-consilierea profesională a cadrelor didactice ; 

-Consfătuirile județene ale profesorilor de Limba și literatura română/limba latină-28.09.2022 -

online; 

-Precizări metodologice la nivelul disciplinei, nr.9837/26.11.2021; 

-Cercurile pedagogice - Motivația și starea de bine-condiție a experiențelor de învățare  

relevantă,  22.02.2022 și Individualizarea experiențelor de învățare  la elevii cu CES, 24.02.2022; 

-întâlniri online cu formatorii CPEECN pentru discutarea subiectelor și baremelor examenelor 

naționale anterior instruirii profesorilor evaluatori. 

IV.ALTE ACTIVITĂȚI 

-realizarea Regulamentului Consiliului Consultativ la nivelul disciplinei; 

-optimizarea bazei de date și comunicarea prin crearea unui grup pe whats App/mail destinat 

membrilor Consiliului consultativ, metodiștilor și  actualizarea grupului profesional  închis creat 

pe facebook -Profesori limba română Bistrița-Năsăud; 

-organizarea și coordonarea olimpiadelor și concursurilor școlare din calendarul propus de 

 Ministerul Educației: Olimpiada de Limba și literatura română -clasele V-VIII, Olimpiada 

de Limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților și pentru 

românii din Diaspora-clasele V-VIII, Olimpiada de Limba și literatura română -Liceu 

(SECȚIUNEA A – Limba și literatura română – IX-XII,SECȚIUNEA B – Limba și literatura 

română pentru școli și secții cu predare în limba maghiară– IX-XII), Olimpiada de Lectură 

“Lectura ca Abilitate de Viață”- IX-XII, Olimpiada de limbi clasice-Greacă veche, Latină, 

Olimpiada de Lectură „Lectura ca Abilitate de Viață”- IX-XII, Olimpiada interdisciplinară  

„CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ”- Limba şi literatura română şi Religie -

secțiune gimnaziu -clasele V-VIII, secțiune liceu–  clasele IX- XII, Olimpiada pentru elevii din 

mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură” -clasele V-VIII, Olimpiada de lingvistică-online 

(SECȚIUNEA Exercițiu A și B, SECȚIUNEA Performanță), Concursul național transcurricular 

de lectură și interpretare I.Teodoreanu; 

-s-au obținut 140 de premii, premii speciale și mențiuni la fazele județene, respectiv un 

premiul II, 6 premii speciale și 8 mențiuni, la nivel national; 

-participarea unui număr mare de cadre didfactice  la cursuri organizate de ME și CCD precum 

CRED, Manger CRED și PROF; 

-crearea  în parteneriat cu Centrul Județean de Excelență  a unei grupe de Scriere creativă la 

nivelul ciclului gimnazial, unde în team -teaching s-a lucrat cu 20 de elevi care au realizat 

volumul Exerciții pentru...suflet. 

V. ACTIVITATEA STRUCTURILOR INFODOCUMENTARE 

În județul Bistrița-Năsăud există 96 de unități școlare cu bibliotecă din totalul de 106 

unități cu PJ, fără grădinițe, Palatul, Cluburile Copiilor din județ și Centrul de Excelență. S-au 

identificat 3 unități de învățământ, cu două situații distincte: Școala Gimnazială Cireșoaia a 

declarat că nu are deloc fond de carte în unitate și două unități de învățământ și-au transferat 

gestiunea fondului de carte în patrimoniul bibliotecilor comunale de care aparțin (Școala 

Gimnazială Livezile și Școala Gimnazială Romuli). 

A.Activățile metodico – ştiinţifice cu  bibliotecarii şcolari, responsabilii CDI şi profesorii 

documentarişti s-au organizat o parte fizic și o parte online:  
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-Cartea din bibliotecă și lectura de 6 stele, 26 octombrie 2021 ; 

-Cititorii și instrumentele digitale – prezentare de instrumente digitale folosite în on-line în 

relația cu cititorii, de 25 noiembrie 2021; 

-Jocuri și experimente creative; 

-Ziua Internațională a poeziei sărbătorită în bibliotecile școlare, 21 martie 2022; 

-Cultură și spiritualitate, 5 mai 2022. 

B.Lansări de carte, recitaluri și vernisaje: 

Prezentări de carte: 

-„Evaluarea informațiilor din mediul online: nu crede și cercetează”, lect. Univ.dr. Robert 

Coravu, Editura Universității București, Bucharest University Press, 2021; 

 - revista online Breviaria Bibliotecaria, publicată sub egida BCU „Lucian Blaga” Cluj 

Napoca și Asociația Bibliotecarilor din România; 

 - „Triolein(ă)”,  Bocskai Eliza, Editura Charmides, Bistrița, 2021.  

Recital de poezie și spectacol de muzică folk: 

 - Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița,  membri ai grupului folk Armadia și  recital 

de poezie- din creațiile elevilor 

C.Proiecte derulate în parteneriat 

-Proiectul „Ce Carte Dăruiești?”  

 -Festivalul-concurs „CDIdei în cărți- Ediția a VII-a 

Concluzii: 

- Aspectele calitative ale activităților pentru anul școlar 2021-2022 aduc în prim-plan: 

- Implicarea comunității în activitățile CDI-urilor și ale bibliotecilor; multe persoane 

implicate/participante la activități; 

- Existența unor resurse materiale bune şi foarte bune, propice desfăşurării activității în cadrul 

unor biblioteci/CDI-uri și utilizarea inadecvată a lor; 

- Îndeplinirea deficitară a atribuțiilor specifice postului de către unele cadre didactice care 

îndeplinesc funcția de responsabil CDI, în mod benevol, neremunerat; 

- Lipsa de interes manifestată de unii bibliotecari/responsabili CDI pentru propria formare 

profesională (îndeosebi cei cu vechime de peste 30 de ani); 

- Desfășurarea de activități focalizate pe dezvoltarea competenței de lectură a elevilor; 

- Necesitatea achiziționării a unui soft de bibliotecă unitar pentru toate structurile 

infodocumentare; 

- Implicarea elevilor în activitățile bibliotecii/CDI, atragerea lor spre lectură; 

- Preocuparea tuturor bibliotecarilor/responsabililor CDI pentru realizarea unor activități 

atractive şi eficiente, pentru atragerea elevilor la bibliotecă/CDI în care elevul să devină partener 

la activități, să fie implicat, să se regăsească şi să fie motivat; 

- Temele de discuție în cadrul întâlnirilor metodice ale bibliotecarilor școlari/ responsabililor 

CDI, menite să îmbunătățească activitatea acestor structuri prin schimburi de bune practici sau 

prin diseminarea activităților de succes 

- Adaptarea și transferare serviciilor bibliotecii în spațiul virtual; 

- Îmbunătățirea comunicării cu utilizatorii; modernizarea gândirii celui ce lucrează în 

bibliotecă; 
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- Furnizarea de colecții extinse de documente digitizate. 

 

8.2.4 Limbi moderne 

În anul școlar 2021-2022, limbile moderne – engleză, franceză, germană, italiană – au 

fost predate în județul Bistrița- Năsăud de către un număr de aproximativ 300 de grade didactice, 

conform bazei de date, aproximația rezultând din faptul că un profesor predă două limbi moderne 

sau limba română și limbă modernă și, de aici, înscrierea dublă cu date de contact. 

   Din datele statistice, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean, au fost efectuate un număr 

de 77 de inspecții speciale pentru grade didactice, 22 pentru definitivat, 24 de gradul II, 31 de 

gradul I, 49 la limba engleză, 22 la limba franceză, 6 la limba germană, și un număr de 38 de 

inspecții la clasă pentru examenul de titularizare, 2 la limba germană, 24 la limba engleză și 12 

la limba franceză. 

   Printre obiectivele asumate ale anului școlar 2021-2022, se numără respectarea planurilor- 

cadru, a regulamentelor școlare, a ordinelor și a actelor normative în vigoare, proiectarea 

curriculară bazată pe competențe educaționale, accent pe integrarea tinerilor în era  digitalizării, 

dezvoltarea flexibilității și a inovării, conectarea, în continuare, a achizițiilor specifice, prin 

raportare la Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi ( CECRL ). Pe lângă 

competențele de exprimare, atenția a fost îndreaptă și spre cele sociale, civice, comportamentale, 

culturale. 

   Activitatea la orele de limbi moderne s-a desfășurat într-un mediu școlar sigur, fizic și 

emoțional. A fost monitorizat studiul limbilor moderne, pentru o bună orientare spre viitor. 

    Aplicarea Reperelor la clasa a IX-a a constituit o activitate de interes, care  a cuprins inclusiv 

activități de recuperare a materiei, din perioada când școala a fost on-line. Perfecționarea cadrelor 

didactice s-a desfășurat în mare parte prin programe ( CRED, PROF ), prin intermediul cursurilor, 

a Webinarelor. 

   Printre activitățile relevante se numără cercurile pedagogice, care au avut ca temă, 

„Profesorul, agent al schimbării” și care au îmbrăcat forme diferite, la limba engleză, la limba 

franceză și la limba germană, cu o paletă largă de activități, printre care invitați, lansări de carte, 

prezentarea jurnalului profesional. 

  Olimpiadele școlare au constituit un bun prilej de afirmare a elevilor din județul Bistrița- 

Năsăud. Dintre premiile, mențiunile și premiile speciale înregistrate, merită amintite cele două 

premii întâi la olimpiadele naționale, de limba engleză și de limba italiană. 

   Cu bucurie, am sărbătorit, așa cum se obișnuiește în fiecare an, „Ziua Europeană a 

Limbilor” ( 26 septembrie ), Ziua Educației ( 5 octombrie ), Ziua profesorului de limba franceză 

( 25 noiembrie), Ziua Europei ( 9 mai ). 

 Parteneriatele cu Institutul Goethe, cu Asociația Gutenberg, cu Institutul Cultural Francez 

și cu Shakespeare School au asigurat schimburi educaționale și culturale de referință pentru 

învățarea limbilor moderne în școlile județului Bistrița -Năsăud. 

   Rezultate frumoase au obținut elevii și la examene, de Evaluare Națională și de Bacalaureat, 

la echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională a competențelor 

lingvistice în limbi străine. 
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    De-a lungul anului școlar 2021-2022, am monitorizat în școli asigurarea calității în educație 

pentru limbi moderne. 

  Pentru că învățarea limbilor moderne reprezintă o prioritate în învățământul românesc, 

dorim ca acest lucru să continue, prin activități de învățare dintre cele mai frumoase. 

 

8.2.5. Matematică 

În anul școlar 2021-2022, au fost încadrați în județul Bistrița-Năsăud, un număr de 191  

profesori de matematică, dintre care 169 profesori titulari, 28 suplinitori calificați, și 2 profesori 

pensionari încadrați la plata cu ora. 

 Pe parcursul anului școlar 2021-2022, la disciplina matematică, s-au realizat un număr de 

31 inspecții de către inspectorul de specialitate, dintre care 24 de specialitate, 2 în cadrul 

inspecțiilor generale, 5 speciale. Alte 33 de inspecții au fost efectuate de către cei 7 metodiști ai 

ISJ-BN pentru disciplina Matematică, dintre care 11 inspecții speciale. 

Obiective asumate la nivelul disciplinei: 

- Monitorizarea sistematică a modului de desfășurare a activității didactice din unitățile de 

învățământ din județ; 

- Identificarea nevoilor de formare şi a impactului formării la nivelul profesorilor de 

matematică din județul Bistrița-Năsăud; 

- Facilitarea dialogului şi cooperării între profesorii de matematică interesaţi de formarea 

profesională continuă; 

- Actualizarea şi dezvoltarea competențelor profesorilor de matematică, inclusiv 

dobândirea de noi competențe, în funcție de evoluțiile din planul nevoilor de educație şi al 

curriculum-ului educațional, precum şi în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor 

personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educație 

  

 PUNCTE TARI 

-Grad ridicat de ocupare cu resurse umane calificate a posturilor și catedrelor  (89% cadre 

didactice titulare); 

-Prin  obiectivele stabilite la nivel județean se asigură  calitatea activității didactice; 

-Structurile de colaborare ale I.S.J BN.: metodiști, consiliu consultative, cercurile 

pedagogice sunt funcționale și eficiente; 

-Existența la nivelul județului a unui corp de evaluator naționali ca urmare a parcurgerii 

programului de formare; 

-Valorificarea se către cadrele didactice a reperelor metodologice pentru clasa a IX-a; 

-Cunoașterea și respectarea de către cadrele didactice a modului de ofertare a disciplinelor 

opționale; 

-Implicarea cadrelor didactice  în implementarea unor proiecte educaționale; 

-Baza materială  a majorității școlilor de care beneficiază profesorii de matematică; 

-Utilizarea de către cadrele didactice a unor, softuri și platforme educaționale, a Gazetei 

Matematice  și a unor auxiliare de calitate; 

-Preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea suplimentară a elevilor; 
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-Rezultatele obținute de elevi la examenele naționale peste media națională. 

-Colaborarea bună a  profesorilor cu Centrul Județean de Excelență; 

-Implicarea responsabilă a cadrelor didactice în organizarea și desfășurarea olimpiadelor și 

concursurilor școlare; 

PUNCTE SLABE 

-Pregătirea de specialitate și metodică a unor cadre didactice (în special a debutanților și a 

celor cu reconversie profesională); 

-Lipsa unui program de inserție profesională a cadrelor didactice debutante; 

-Interes scăzut pentru  formarea continua; 

-Nevalorizarea suficientă a experiențelor pozitive și a bunelor practici; 

-Formalism în organizarea și funcționarea catedrelor , ariilor curriculare în unele unități de 

învățământ (în special din mediul rural); 

-Nevalorificarea eficientă de către anumite cadre didactice a oportunităților, respectiv a  

resurselor de care dispun; 

-Neasigurarea de către anumiți profesori a ritmicității evaluării; 

-Nu se organizează activități de pregătire suplimentară a elevilor în toate școlile (în special 

acolo unde profesorii sunt navetiști); 

-Frecvență slabă la orele de matematică a multor elevi de la liceele tehnologice; 

-Rezultate slabe ale elevilor din anumite școli la examenele naționale. 

OPORTUNITĂȚI 

-Deschidere din  partea comunităților locale către instituțiile educaționale; 

-Colaborarea cu partenerii educaționali și instituționali: ME,  SSMR, CCD, instituții de 

învățământ superior și DPPD-uri, cadre didactice; 

-Ofertele de formare continuă a unor furnizori de formare; 

-Atragerea de fonduri pentru dezvoltarea resursei umane și/sau pentru susținerea 

activităților suplimentare/ remediale cu elevii; 

-          Disponibilitatea cadrelor didactice pensionare de a se angaja în sistem în regim la 

plata cu ora pentru a acoperi nevoia de încadrare cu cadre didactice calificate. 

AMENINȚĂRI 

-Scăderea numărului de absolvenți ai Facultăților de profil care își doresc să intre în 

învățământ 

-Migrarea cadrelor didactice (în special a celor tineri) către domenii mai bine remunerate. 

-Număr mare de absolvenți de liceu  și studenți, performeri la disciplina Matematică și care 

optează pentru a studia/pleca  în alte țări; 

-Fluctuația mare (anuală) a cadrelor didactice cu statut de suplinitor (mai ales în mediul 

rural); 

-Impactul negativ pe care îl are scăderea demografică asupra rețelei școlare; 

-Așteptările nejustificate și agresivitatea cu care unii părinți reclamă prestația profesorilor 

de matematică atunci unde notele obținute de elevi nu sunt pe măsura așteptărilor părinților. 

Rezultatele la matematică în anul 2022, obținute de elevii claselor a VIII-a la examenul de 

Evaluare Națională (75,65%), respectiv de elevii claselor a XII-a/a XIII-a la examenul de 

bacalaureat (83,54%) situează județul Bistrița-Năsăud în prima jumătate a clasamentului la nivel 
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național. pot fi considerate bune, la disciplina de examen Matematică județul situându-se peste 

media națională. 

În anul școlar 2021-2022, în cadrul Centrului Județean de Excelență au funcționat un număr 

de 17 grupe de matematică (6 tradițional și 11 finanțate de EMAG), în Bistrița, Beclean, Năsăud 

și Sângeorz-Băi. În cadrul acestor grupe, cei 324 de elevi au fost pregătiți de un număr de 29 de 

profesori de matematică. 

De asemenea s-au reluat concursurile și olimpiadelor școlare. La etapa națională a 

Olimpiadei de Matematică  s-au obținut de către lotul județului trei mențiuni și două diplome de 

onoare. La etapa națională a concursului de matematică Olimpiada satelor din România, elevii 

din județ participanți au obținut două Premii I și o mențiune  iar la etapa națională a concursului 

de matematică aplicată „Adolf  Haimovici” o mențiune. 

La examenul de definitivare în învățământ au participat 10 candidați și au promovat 

examenul 8 ()80%). De asemenea, 8 cadre didactice au participat la examenul de gradul II, iar 3 

au obținut gradul I. 

PRIORITĂȚI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

-Pregătirea permanentă a elevilor, creșterea gradului de participare a acestora ala 

concursurile școlare și la examenele naționale; 

-Dezvoltarea unor parteneriate cu SSMR- filiala Bistrița, Centrul Județean de Excelență, 

instituții de învățământ superior care să contribuie la obținerea unor performanțe  ale 

învățământului matematic; 

-Înscrierea și participarea cadrelor didactice debutante într-un  program de mentorat; 

-Formarea unui corp de mentori funcțional; 

Înscrierea și participarea cadrelor didactice la programe de dezvoltare profesională. 

8.2.6. Fizică-chimie-biologie 

A.COMPONENTA CANTITATIVĂ 

1. Numeric / discipline-365 

Profesori (numeric) Disciplina predată 

241 Fizică-chimie 

126 Biologie 

2.  Numeric / calificați / grade didactice; necalificați 

Disciplina 
Profesori 

calificați 

Grad didactic 

Necalificați 
I II Definitiv Debutanți Pensionari 

PO 

Asociați 

Fizică-

Chimie 
223 176 17 29 1 12 7 18 
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Biologie 

119 79 19 19 2 2 2 

7-

completare 

normă 

didactică 

La cele 3 discipline majoritatea profesorilor sunt calificați. La fizică și chimie, media de 

vârstă este de aproximativ 45-50 de ani; tinerii absolvenți ai Facultăților de Fizică și Chimie nu 

mai optează pentru această profesie, din păcate. 

B.  COMPONENTA CALITATIVĂ-ACTIVITATEA DE INSPECȚIE 

ȘCOLARĂ/MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR DESFAȘURATE 

OBIECTIVE PROPUSE ÎN TOATE TIPURILE DE INSPECȚII DE SPECIALITATE/ ÎN 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: 

·         atât pentru activitățile față-în-față, cât și pentru cele on-line: 

1. Respectarea programei școlare pentru formarea competențelor prin activități de învățare; 

contextualizarea învățării pentru înțelegerea conceptelor din programa școlară; utilizarea 

reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX- a în anul școlar 2021-2022. 

2. Monitorizarea procesului de predare-învățare-evaluare din perspectiva formării competențelor 

cheie și a centrării activităților pe elevi și nevoilor lor educaționale; 

3. Utilizarea metodelor moderne de predare – învățare – evaluare diferențiate, conform nevoilor 

educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și 

diminuării riscului de analfabetism funcțional, respectiv 

 3.1 Învățarea Științelor-Abordări metodologice moderne. Alfabetizarea științifică; 

3.2. Dezvoltarea competențelor științifice PISA: 

Competența de a explica în termeni ştiințifici fenomene diverse din natură; 

 Competența de a evalua şi concepe investigații ştiințifice; 

 Competența de a interpreta în mod științific, date și dovezi experimentale; 

3.3 Evaluarea sumativă și formativă.  

4. Consilierea cadrelor didactice în urma monitorizării. Creșterea calității educației în toate 

unitățile școlare; 

5. Aplicarea sistemului național de evaluare în scopul îmbunătățirii rezultatelor 

școlare.Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la examenele naționale 

 

Inspecții școlare/monitorizări online Fizică Chimie Biologie Total 

Număr inspecții școlare generale 

efectuate 

1 1 1 3 

Număr inspecții școlare de 

specialitate, inspecții speciale la clasă 

9 8 11 28 

mailto:isjbn@isjbn.ro


 
 

 

 

Str. 1 Decembrie, Nr.5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420080 

Tel: +4 0263 213 529, Fax: +4 0263 216 654, E-mail: isjbn@isjbn.ro                                                                                                                       
www.isjbn.ro                                                                                                                                                                                                                          pag. 92 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Inspecții școlare/monitorizări online Fizică Chimie Biologie Total 

Număr de inspecții tematice de 

specialitate-evaluarea sumativă și 

formativă-on-line 

13 11 9 33 

Concluzii: 

PUNCTE TARI: 

 Planificările calendaristice și unitățile de învățare sunt întocmite cu respectarea programei 

școlare pentru formarea competențelor prin activități de învățare și contextualizarea învățării 

pentru înțelegerea conceptelor din programa școlară; 

 Proiectare curriculară centrată pe competențe, mai ales la nivel gimnazial; 

 Posibilitatea verificării, analizei, monitorizării prin inspecții tematice online a unui număr 

mare de cadre didactice, din perspectiva proiectării documentelor școlare, elaborării itemilor: 

competența specifică vizată, conținutul, domeniul cognitiv, profilul itemului, ponderea unui 

anumit tip de item, gradul de dificultate; 

 Conceptualizarea și realizarea transferului de cunoștințe în noi contexte de învățare, 

dezvoltarea gândirii critice, proiectarea investigației științifice; 

 Testele sumative conțin itemi obiectivi, semiobiectivi și subiectivi vizând competențele 

specifice de evaluat, fiind însoțite de barem/schemă de notare; sunt discutate și analizate cu 

elevii în clasă, majoritatea profesorilor lăsându-le elevilor pentru păstrare în portofoliile 

proprii; 

 Sunt și teste cu interpretare, analiza itemilor, matrice de specificații, note obținute, media 

clasei; 

 Alegerea materialelor prezentate și a conținutului prezentărilor (text, imagini, filmulețe 

documentare, animații, simulări, experimente virtuale) 

 Valorificarea caracterului practic-aplicativ al conținuturilor; identificarea unor diferite 

variante de organizare a materialelor; 

 Experiență crescută a profesorilor în ceea ce privește folosirea resurselor digitale; 

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

 Aplicarea în activitatea la clasă a celor învățate în cadrul programelor de formare 

continuă; 

 Dorința cadrelor didactice de a împărtăși din experiența celorlalți în vederea eficientizării  

demersului didactic; 

 Participarea elevilor la etapele județene ale Olimpiadelor școlare, participarea la diferite 

concursuri, chiar dacă s-au desfășurat în mediul on-line : 

 Concursurile organizate de Facultatea de inginerie chimică și protecția mediului „Cristofor 

Simionescu” Iași, 

-Concursul Național de Idei și Proiecte în domeniul Protecției Mediului: „Educația 

ecologică salvează mediul - EcoSmarTim 2022” organizat în cadrul manifestării 

“Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tău!" (ediția a IX-a), 

-Concursul „Chimia de drag”-Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul 

Universitar Nord din Baia-Mare, Facultatea de Științe, 

unde au obținut Premii și mențiuni  
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PUNCTE SLABE 

 Testele sumative conțin mai puțini itemi semiobiectivi; 

 Abordarea interdisciplinară a conceptelor și a metodelor experimentale, în vederea 

asigurării transferului achizițiilor în situații nonformale (învățământul liceal); 

 Dezinteresul multor elevi și al familiilor acestora; 

 Dotarea insuficientă cu material didactic a laboratoarelor de fizică și chimie 

 Bază materială precară în majoritatea unităților școlare; 

 Valorificarea materialului didactic existent, inclusiv utilizarea noilor tehnologii în 

procesele de învățare-predare-evaluare; 

 Neatractivitatea sistemului de învățământ pentru absolvenții Facultăților de Fizică și 

Chimie; 

MĂSURI DE AMELIORARE: 

 -efectuarea a cel puțin 2 inspecții la clasă săptămânal; 

 -consilierea cadrelor didactice, în special a celor debutante-biologie 

 -încheierea unor parteneriate de colaborare cu UTCN-extensia Bistrița 

 -implicarea mai multor profesori și elevi în cadrul proiectului județean „Bucuria 

științelor” 

 -realizarea unor ateliere de fizică aplicată, în special la liceele tehnologice 

8.2.7.  Istorie, geografie și socio-umane 

Istorie, geografie și socio-umane 

În anul școlar 2021-2022 la disciplinele istorie, geografie și socio-umane s-a avut în vedere 

îndeplinirea următoarelor obiective: 

I.Ocuparea cu personal calificat a tuturor catedrelor de istorie/geografie/socio-umane. 

II.Actualizarea bazei de date (corp profesoral, corp metodiști, aprobarea componenței 

consiliilor consultative). 

III.Identificarea de programe de formare continuă pentru profesorii de 

istorie/geografie/socio-umane. 

IV.Realizarea inspecțiilor pentru obținerea gradelor didactice și de specialitate. 

V.Gradul de realizare a obiectivelor privind calitatea procesului de învățământ și calitatea 

curriculumului implementat pentru disciplinele istorie/geografie/socio-umane evidențiat prin 

rezultatele obținute la examenul de bacalaureat. 

I. Ocuparea cu personal calificat a tuturor catedrelor de istorie/geografie/socio-

umane. 

 În anul școlar 2021-2022, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, au fost încadrați un 

număr de 144 profesori de istorie, 87 profesori de geografie și 29 profesori de socio-umane. 

Statutul acestora în învățământ este evidențiat în tabelul de mai jos: 

DISCIPLINA TITULAR SUPLINITOR 
PLATA CU 

ORA 
PENSIONARI 

Istorie 128 14 - 2 
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DISCIPLINA TITULAR SUPLINITOR 
PLATA CU 

ORA 
PENSIONARI 

Geografie 66 18 2 1 

Socio-umane 23 5 - 1 

 De remarcat este faptul că toți profesorii de istorie/geografie/socio-umane sunt calificați. 

 

II.Actualizarea bazei de date (corp profesoral, corp metodiști, aprobarea 

componenței consiliilor consultative). 

La disciplinele istorie/geografie și socio-umane, în urma consfătuirilor județene, s-a up-

datat baza de date a profesorilor ce predau aceste discipline, s-au ales membrii Consiliilor 

Consultative și, conform legislației în vigoare la data respectivă, s-au numit metodiștii pe 

discipline, în urma examenului pe care aceștia l-au promovat. 

  

III.Identificarea de programe de formare continuă pentru profesorii de 

istorie/geografie/socio-umane. 

O preocupare majoră a fost participarea profesorilor la programele de formare continuă. În 

acest sens programul CRED a fost de un real folos, la disciplina istorie realizându-se încă o  grupă 

de formabili alcătuite din 20 de profesori. De asemenea, la toate cele trei discipline s-au realizat 

formări pentru profesorii care au fost admiși în corpul național de evaluatori. 

  

IV.Realizarea inspecțiilor pentru obținerea gradelor didactice și de specialitate. 

La disciplinele istorie/geografie/socio-umane s-au realizat 20 inspecții pentru obținerea 

gradelor didactice, 29 inspecții pentru examenul de titularizare si 8 inspecții de specialitate 

În cadrul inspecțiilor școlare s-au avut în vedere următoarele: 

1.Consolidarea achizițiilor din perioada activităților online prin activități de 

remediere/recuperare; 

2. Monitorizarea  activităților în  unitățile școlare care au ca discipline de examen: 

istorie/geografie/discipline socio-umane; 

3.Observarea modului în care sunt aplicate la clasă noile programe școlare la ciclul 

gimnazial; 

4.Utilizarea instrumentelor TIC în predare și în activitățile față-în –față; 

5.Relația profesor-elev în vederea stabilirii unei comunicări eficiente și formative. 

  

V. Gradul de realizare a obiectivelor privind calitatea procesului de învățământ și 

calitatea curriculumului implementat pentru disciplinele istorie/geografie/socio-umane 

evidențiat prin rezultatele obținute la examenul de bacalaureat. 

Acest obiectiv a fost realizat printr-o serie de activități precum: 

-Discuții/întâlniri cu cadrele didactice față în –față; 

-Cercuri pedagogice- luna februarie- pe centre –realizate față în –față; 
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-Informarea periodică a cadrelor didactice din județ prin postări pe site-ul instituției sau pe 

grupurile de comunicare create pentru cele trei discipline; 

-Discuții/întâlniri cu cadrele didactice privind rezultatele mai slabe la simulările de   

bacalaureat; 

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

discipline este de peste  93% la istorie și geografie, iar la disciplinele socio-umane, de peste 94%. 

Concluzii și constatări: 

-Cadrele didactice de la cele trei discipline au dovedit o bună pregătire profesională, au organizat 

corespunzător colectivele de elevi și au asigurat mijloacele de învățământ necesare desfășurării 

activităților față în față; 

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

programe de formare; 

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

-Elevii au avut rezultate bune la examenul de bacalaureat și au fost angrenați în diferite activități 

extrașcolare; 

-Participarea unui număr mare de elevi la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline. 

  

Măsuri de ameliorare: 

 Toate cadrele didactice care predau disciplina Educație socială ar trebui să urmeze cursuri 

de perfecționare pentru predarea acesteia. De asemenea, trebuie avut în vedere organizarea 

periodică a unor activități metodice în cadrul cărora să fie promovate exemplele de bună practică. 

 

8.2.8. Religie 

În anul școlar 2021-2022 au activat în școlile din județ 130 profesori de Religie, între care 

99 la cultul ortodox, 17 la cultul alianța evanghelică, 5 la cultul reformat, 4 la cultul greco-catolic, 

3 la cultul romano-catolic, 1 la cultul adventist și unul la cultul evanghelic. Au fost efectuate 6 

inspecții de specialitate cu asistență la clasă la disciplina Religie ortodoxă, 2 inspecții de 

specialitate cu verificarea documentelor școlare pentru Religie ortodoxă și 2 inspecții de 

specialitate în cadrul inspecțiilor generale la Religie ortodoxă și Religie alianța evanghelică.  

În aceea ce privește gradele didactice, am avut efectuate 14 inspecții la clasă și on-line: 4 

inspecții speciale pentru definitivare, 2 inspecții speciale pentru gradul II, 3 inspecții speciale 

pentru gradul I, o inspecție curentă 1 pentru gradul I, 2 inspecții curente 2 pentru gradul II și 2 

inspecții curente 2 pentru gradul I. 

Obiective propuse la inspecții în anul școlar 2021-2022: 

1. Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare prin utilizarea unor strategii 

didactice interactive în vederea dezvoltării personale a elevilor; 

2. Creșterea calității resursei umane prin participarea cadrelor didactice la activități de 

perfecționare metodică și de specialitate; 

3. Completarea orizontului de cultură a elevilor și promovarea civismului pentru ca aceștia 

să devină cetățeni activi și responsabili. 

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

a. Relația personală de comunicare și con-lucrare dintre profesor și elev; 

b. Cunoaşterea şi respectarea programelor şcolare de către toate cadrele didactice; 

c. Activități educative desfășurate cu elevii în școală sau în afara ei. 

Puncte slabe: 

a. Realizarea unor conexiuni interdisciplinare şi transdisciplinare; 

b. Lipsa de creativitate din partea unor cadre didactice în adaptarea conținuturilor la clasă; 

c. Dependența prea mare de manual în demersul didactic desfășurat la clasă. 

 

Propuneri în vederea ameliorării activității: 

a. Conceperea demersului didactic din perspectiva atingerii competenţelor specifice incluse 

în cadrul programelor şcolare;  

b. Utilizarea strategiilor didactice bazate pe metode activ-participative şi alternarea formelor 

de activitate; 

a) Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor didactice prin utilizarea unor 

forme şi metode diversificate. 

 

8.2.9. Arte 

În anul școlar 2021-2022 au fost încadrați în județul Bistrița-Năsăud la aria curriculară 

arte, un număr de 144  profesori de Educație muzicală și Educație muzicală specializată, respectiv 

105 profesori de Educație plastică și Educație vizuală, dintre care la disciplina Educație muzicală 

și Educație muzicală specializată sunt 54 de suplinitori, respectiv la Educație plastică și Educație 

vizuală sunt 32 de suplinitori. Numărul mic de ore alocate acestor discipline a determinat și 

încadrarea unui număr de 8 necalificați, iar pentru specializările aplicate de la specialitățile 

vocaționale s-au utilizat și 3 pensionari. Disciplinele din aria curriculară arte au o deficiență de 

personal calificat în special în mediul rural, în timp ce în mediul urban beneficiază de cadre 

didactice de specialitate în toate unitățile școlare. Pentru remedierea decalajelor dintre mediul rural 

și cel urban în cursul anului școlar s-a organizat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic un 

workshop cu activități de bune practici în cadrul disciplinelor de specialitate și cu invitați din 

învățământul universitar. 

Obiective asumate la nivelul disciplinelor din aria curriculară arte: 

-    Fundamentarea unui proces de învățare durabilă prin care să se dezvolte aptitudini și 

competențe de specialitate, dar și susținerea unor abordări curriculare transversale și 

a colaborărilor pluridisciplinare 

-    Încurajarea cadrelor didactice să participle la cursuri de specializare și la activități 

publice specifice specialității pentru consolidarea statutului profesional și încurajarea 

colaborării profesionale 

-     Consilierea cadrelor didactice, sprijinirea prin modele de bune practici identificate la 

nivelul județului și încurajarea participării la activități publice de specialitate 

-  Monitorizarea managementului curriculum-ului, cu precădere pe noile ghiduri 

metodologice aplicate la liceu 
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-  Sprijinirea, coordonarea și evaluarea activităţii personalului didactic (proiectare, 

predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educational, 

inovarea și adaptarea metodelor didactice) pentru disciplinele din aria curriculară arte 

La nivelul Centrului Județean de Excelență a funcționat o grupă de Arte vizuale în Centrul de 

la Liceul de Arte Corneliu Baba, iar pregătirea s-a realizat cu două cadre didactice specializate pe 

Studiul formelor și desenul. Oportunitatea reluării Olimpiadelor Naționale a încurajat performanța 

și în învățământul vocațional, iar rezultatele obținute sunt încurajatoare. Din păcate nu toate 

competițiilor desfășurate în învățământul vocațional muzical s-au reluat în anul 2021-2022, dar 

Liceul de Muzică Tudor Jarda a obținut rezultate foarte bune la olimpiadele de specialitate care 

s-au organizat. Spectacolele și expozițiile organizate în spațiul public au dinamizat interesul pentru 

aceste evenimente și au dezvoltat proiectele organizate de parteneri educaționali locali sau 

naționali. 

Concluzii și constatări: 

- activitatea didactică în învățământul din aria curriculară arte s-a adaptat cu mai multă ușurință 

la implementarea noilor tehnologii, aplicate și utilizate cu precădere în semestrul I, iar în a doua 

parte a anului școlar s-a pus accentul de aplicarea experimentelor practice pentru a fixa 

deprinderile și aptitudinile specifice educației vizuale și educației muzicale 

- odată cu îmbunătățirea condițiilor de sănătate publică au fost reluate treptat și activitățile cu 

prezență fizică a publicului, chiar dacă inițial aceste acțiuni s-au realizat cu mai multă greutate 

treptat, spre finalul anului școlar expozițiile și concertele s-au organizat în condiții de normalitate. 

- diminuarea activității practice în perioada anterioară  a diminuat și performanțele individuale 

din învățământul vocațional, iar rezultatele foarte bune s-au obținut doar dacă a existat o 

mobilizare constantă a triadei elev-profesor-familie. 

- elevii cu aptitudini excepționale în specialitate s-au adaptat mult mai bine noilor provocări 

determinate de restricționările pandemiei, dar pe termen lung elevii care aveau nevoie de sprijin 

și coordonare directă au întâmpinat dificultăți care au trebuit recuperate pe finalul anului școlar 

și care se pot fundamenta și la începutul anului următor 

 

8.2.10. Educație Fizică și Sport 

Date statistice: 

Cadre didactice: 247 de profesori calificați,,au fost efectuate 65 de inspecții speciale pentru 

definitivat, gr.II și gr.I și 52 de inspecții speciale pentru titularizare;                      

I. Obiective propuse în toate tipurile de inspecții de specialitate/ în domeniul de 

activitate: 

- respectarea planurilor cadru a regulamentelor școlare, a ordinelor și a actelor normative în            

vigoare; 

- utilizarea sistemelor de acționare interactive în proiectarea și predarea competențelor în 

domeniul E.F.S.; 

- aplicarea reperelor metodologicede la clasa a IX a; 

- respectarea graficului de inspecții; 

- implementarea și respectarea prevederilor ordinului comun ME/MS; 
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- parcurgerea integrală a materiei, inter și multidisciplinaritatea, învățarea pe competențe; 

- verificarea instrumentelor de evaluare; 

- respectarea calendarului de desfășurae a Olimpidei Naționale a Sportului Școlar; 

Activități specifice desfășurate la disciplină / domeniul de activitate : 

- inspecții de specialitate în vederea obținerii gradului didactic în învățământ; 

- inspecții de specialitate în cadrul inspecțiilor generale; 

- consilierea profesorilor debutanți, în cadrul inspecțiilor de specialitate; 

- perfecționarea cadrelor didactice prin programul CRED; 

- inspecții tematice; 

- desfășurarea competițiilor din cadrul parteneriatelor ,,Școala pe Via Transilvanica”; 

- în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, am desfășurat 27 de etape judetene la 

12 discipline sportive, am participat la 12 etape de zonă, 7 etape naționale unde au obținut 2 

medalii de aur și 2 medalii de bronz; 

- am organizat la nivel județean 4 etape de zonă și 2 etape naționale; 

- în cadrul ONSS s-au implicat 70 de unități școlare și 105 cadre didactice; 

- în cadrul proiectului GLORIA 100 la disciplinele fotbal și handbal au paricipat peste 1000 

de elevi din județul nostru; 

Concluzii și constatări:  

-  cunoasterea bună a tehnologiei, în special  de către cadrele didactice tinere; 

- aplicarea  recomandărilor ME transmise la consfătuirile organizate la nivel național; 

- o bună pregătire constatată în urma inspecțiilor a cadrelor didactice debutante; 

- sunt interesați de conceptul ‘’ învățarea pe tot parcursul vieții’‘ și de perfecționarea proprie;  

- dar nu toți profesorii debutanți sunt la un nivel acceptabil din punct de vedere metodic și al 

practicii pedagogice; 

- o bună implicare a părinților și a comunității locale în activitățile desfășurate în competiții; 

- buna organizare a cadrelor didactice în desfășurarea competițiilor; 

- lipsa infastructurii în ceea ce privește educația fizică (a sălilor de sport, a terenurilor de 

sport) duce la imposibilitatea desfășurării orelor de sport în condiții optime; 

- S-au dotat 20 de școli cu material didactic specific educației fizice și sportului, prin proiectul 

KINDER JOY OF MOVING; 

Propuneri în vederea optimizării activității specifice disciplinei / domeniului de activitate:  

- perfecționarea continuă a cadrelor didactice, prin participarea la cursurile ofertate de 

CCD  B-N; 

- dotarea școlilor, a catedrelor și a elevilor cu echipamente  și materiale didactice în vederea 

desfășurării în bune condiții a actului didactic; 

- implicarea mai multor unități școlare și cadre didactice în compețiile desfășurate în cadrul 

ONSS; 

- aprecierea și valorizarea mai mult a disciplinei educației fizice și sportului în cadrul 

unităților de învățământ; 

- conștientizarea factorilor implicați în educație despre importanța Olimpiadei Naționale a 

Sportului Școlar (rezultatele obținute la ONSS nu sunt la fel de apreciate ca la celelalte olimpiade 

școlare pe discipline); 
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8.2.11. Consiliere și Orientare 

Consilierea și orientarea  are rolul de a oferi copilului sprijin pentru învățare, de a evita 

eșecular școlar, de  stimulare și  dezvoltare personală a elevului. Consilierea și orientarea  

favorizează participarea elevilor la viața comunității locale, întărește stima de sine, iar   

profesorului îi oferă un climat adecvat predării. 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022, la Consiliere și Orientare s-au efectuat inspecții de 

către inspectorul de specialitate,  inspecții fată-n față, dar și online prin monitorizarea 

documentelor  proiective. 

Obiective urmărite: 

-implementarea corectă a curriculumului; 

-monitorizarea activității profesorilor diriginți, conform prevederilor ROFUIP; 

-diversificarea mijloacelor/metodelor de comunicare între școală și familie, în vederea reducerii 

riscului de abandon în rândul elevilor; 

-inițierea/consolidarea parteneriatelor interinstitutionale în scopul reducerii riscului de părăsire 

timpurie a școlii; 

-implicarea profesorilor diriginți în  activități  educative/extrașcolare, concursuri cuprinse în 

CAEN. 

Concluzii și constatări: 

- realizarea activităților s-a făcut în mod responsabil și profesionist; 

- reluarea după perioada restricțiilor, a activităților educative/extrașcolare propuse de profesorii 

diriginți  a  fost necesară și important  pentru că  oferă oportunităţi elevilor pentru dezvoltarea 

unor noi competenţe; 

- implicarea cadrelor didactice/profesorilor diriginți în promovarea/ aplicarea exemplelor de 

bune-practici în activitățile desfășurate  on-line, dar și față-n față. 

8.2.12. Informatică și T.I.C 

În unitățile de învățământ din județ au predat informatică/TIC în anul 2021-2022 un 

număr de 140 profesori. Din aceștia 86 au fost cadre didactice titulare calificate, 23 fiind angajați 

cu normă întreagă, restul având câteva ore pentru completarea catedrei. 

În cadrul examenului de Bacalaureat, la proba de Evaluare a Competențelor Digitale 

procentul de promovare a fost de 100%. Doar un procent de 25,37% din elevi au obținut 

calificativul Experimentat, 120 de elevi au obținut note peste 9 și niciun candidat nu a avut 

punctajul maxim. 

An Inscrisi Reusiti 

Din care cu note 

5-5.99  

Incepator 

6-6.99  

Mediu 

7-7.99  

Avansat 

8-8.99  

Experim. 

9-9.99 

Experim. 
10 

2
0
2
1
 

2072 2072 73 192 516 1266 25 0 

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

2
0
2
2
 

2022 2022 256 670 583 393 120 0 

Procentual 100% 12,66% 
33,14

% 
28,83% 19,44% 5,93% 0% 
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La proba E d) din cadrul Examenului de Bacalaureat au ales proba de informatică un 

număr de 136 absolvenți, 134  fiind declarați reușiți. Se observă un procent  foarte mare de elevi 

cu note între 9 și 9,99, respective 55,22% și un număr de 17 elevi cu nota 10. 

 

 

Anul Înscriși Reușiți 

Din care cu note 

Respinși 
5-5,99 

6-

6,99 
7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2021 
113 111 4 4 10 22 51 20 2 

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

2022 

136 134  5  5  9  24  74  17  2 

Procent 
98,53

% 
3,73% 

3,73

% 
6,72% 

17,91

% 
55,22% 

12,69

% 
1,47% 
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La clasele de matematică – informatică a fost susținut Examenul de atestare a 

competențelor profesionale la care au participat un număr de 181 de elevi, procentul de 

promovabilitate fiind de 100%, obținând note de 9 și 10 peste 92% dintre aceștia. 

În anul școlar 2021–2022 s-au efectuat 10 inspecții de specialitate, la disciplinele 

informatice, din care 3 au fost inspecții speciale pentru obținerea gradului didactic I, inspecții la 

care s-a obținut calificativul Foarte bine cu nota 10. Conform graficului unic de control al ISJ 

Bistrița Năsăud, în cadrul inspecțiilor generale s-au efectuat 2 inspecții la informatică la un cadru 

didactic titular pe o altă specialitate. Au fost consultate următoarele surse de informare: 

proiectarea didactică, caietele elevilor, cataloagele, portofoliile profesorului, rezultatele obținute 

de elevi.  

Puncte tari : 

⮚ Majoritatea planificărilor calendaristice au fost întocmite corect, în concordanță cu 

programele școlare în vigoare. 

⮚ Lecţiile asistate au fost susţinute cu responsabilitate de majoritatea cadrelor didactice 

care au dovedit preocupare pentru respectarea planificării calendaristice întocmite la începutul 

anului şcolar. 

⮚ Preocuparea profesorilor de a utiliza frecvent la lecții, site-uri recomandate pentru 

antrenament în rezolvarea aplicațiilor de către elevi, cu structură asemănătoare probelor de 

evaluare din cadrul examenelor naționale, menite să deprindă elevii cu facilitățile unei platforme 

de evaluare (în general la școlile din mediu urban). 

 

Puncte slabe: 

⮚ Nu toţi profesorii îşi structurează lecţia pornind de la obiective operaţionale, clar 

formulate şi comunicate elevilor. 

⮚ Cadrele didactice nu întocmesc în mod sistematic proiecte pe unităţi de învăţare. În 

situaţiile în care acestea există, au un caracter formal, sunt  întocmite în la începutul anului școlar 

și nu sunt corelate cu planificarea calendaristică. 

⮚ Notarea elevilor nu este realizată ritmic de către toţi profesorii inspectaţi, iar  

argumentarea în faţa elevilor a notelor acordate se realizează sporadic. Pe parcursul activităţilor 

practice în laborator, elevii sunt foarte puțin stimulați să explice, să comunice, să pună în valoare 

achizițiile anterioare și curente în contexte și situații de învățare inedite. 

⮚ În foarte multe școli din mediul rural nu sunt cabinete de informatică sau și acolo unde 

sunt, orele nu au loc în cabinete iar profesorii sunt de o altă specializare.  

⮚ Dificultăți în asigurarea continuității pe post a personalului didactic calificat, mai ales 

în școlile din mediul rural; 

⮚ Numărul mic de ore de informatică la gimnaziu raportat la programa foarte încărcată. 

În acest an școlar s-a organizat atât olimpiada de Tehnologia informației și comunicațiilor 

cât și cea de Informatică. La Olimpiada județeană de Tehnologia Informației au participat 21 de 

elevi 4 dintre ei s-au calificat la națională obținându-se un premiu II, la clasa XII-a și o mențiune 

la clasa IX-a.  

mailto:isjbn@isjbn.ro


 
 

 

 

Str. 1 Decembrie, Nr.5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420080 

Tel: +4 0263 213 529, Fax: +4 0263 216 654, E-mail: isjbn@isjbn.ro                                                                                                                       
www.isjbn.ro                                                                                                                                                                                                                          pag. 102 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

La Olimpiada județeană de informatică au participat 101 elevi din care 15 din gimnaziu. S-

au calificat la națională 13 elevi obținându-se 6 medalii de bronz și argint. 

La concursul național de robotică școlară „FIRST TECH CHALLENGE ROMANIA au 

câștigat premii trei echipe din județ după cum urmează: ”Esentza Robotics” de la Colegiul 

Naţional Petru Rares locul III la sectiunea Inspire Award; ”Bolts And Gears”de la Colegiul 

National Liviu Rebreanu locul III la sectiunea Control Award sponsored by Arm; ”SGBOTS” de 

la Liceul Teoretic Solomon Halita, locul II la sectiunea Design Award 

 

8.2.13. Învățământ profesional și tehnic   

 

Rezultatele examenelor de certificare N5, N4, N3. 

Absolvenți județ BN Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși 
% de 

promov. 

Absolvenți de liceu – N4 721 721 0 721 0 100% 

Învățământ profesional – N3 654 654 0 654 0 100% 

Învățământ postliceal – N5  313 313 0 312 1 99.68% 

TOTAL 1688 1688 0 1687 1 99.94% 

Diagnoza procesului educaţional în ÎPT 

La nivelul județului Bistrița–Năsăud au funcționat în anul școlar 2021 - 2022,  un număr de  

29 unități școlare cu filieră tehnologică, învățământ profesional și tehnic, școala profesională 

specială, colegii tehnice și licee tehnologice. 

Acestea sunt:  

Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa, Liceul Tehnologic Grigore Moisil Bistriţa, Liceul 

Tehnologic Bistriţa, Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa, Liceul Tehnologic de Servicii Bistriţa, 

Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa – (înv. PL), Colegiul Naţional Andrei Mureşanu Bistriţa, Liceul 

cu Program Sportiv Bistriţa, Liceul Tehnologic Agricol Beclean, Liceul Tehnologic Henri 

Coandă Beclean, Colegiul Naţional Petru Rareş Beclean, Liceul Tehnologic Lechinţa, Liceul 

Tehnologic Ion Căian Românul Căianu Mic, Liceul Radu Petrescu Prundu Bârgăului, Liceul 

Tehnologic Telciu, Liceul Tehnologic Feldru, Liceul Teoretic S. Haliţă Sîngeorz – Băi, Liceul 

Economic Năsăud, Liceul Silvic Transilvania Năsăud, Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu 

Maieru, Liceul Tehnologic Florian Porcius Rodna, Liceul Teoretic Constantin Roman Vivu 

Teaca, Şcoala Profesională Târlişua, Școala profesională Tiberiu Morariu Salva, Școala 

Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița. 

La acestea se adaugă și 4 Școli Postliceale Sanitare particulare: Şcoala Postliceală Henri 

Coandă Bistrița, Şcoala Postliceală Henri Coandă Beclean, Şcoala Postliceală Henri Coandă 

Feldru și Şcoala Sanitară Postliceală Carol Davila Bistrița. 

 Puncte tari: 

⮚ Ofertă educaţională variată şi realistă la toate nivelurile de formare profesională; 
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⮚ Corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei; 

⮚ Instituirea unui sistem de relaţii între conducerea unităţilor şcolare cu ÎPT şi 

agenţii economici reprezentativi în măsură să rezolve prompt şi corect cele mai diverse 

situaţii de natură profesională şi socială; 

⮚ O prezentare corectă a ofertei educaţionale, folosindu-se diferite canale 

comunicaţionale ; 

⮚ Buna funcţionare a structurii parteneriale la nivel judeţean (CLDPSBN) ; 

⮚ Instrumentele de asigurare a calităţii s-au generalizat în toate şcolile IPT; 

⮚ Există documentele de planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare 

corelată la toate nivelurile decizionale. 

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

obiective: 

⮚ promovarea și dezvoltarea învățământului profesional și tehnic; 

⮚ implementarea la scară naţională a învăţământului profesional dual; 

⮚ realizarea de studii cu privire la nevoile agenţilor economici în ceea ce priveşte 

asigurarea cu personal calificat, precum şi la inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii; 

⮚ reînfiinţarea / modernizarea atelierelor şcoală pentru învăţământul profesional şi 

cel tehnologic; 

⮚ formarea cadrelor didactice și a tutorilor în domeniul învățării la locul de muncă; 

⮚ dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic de nivel 5 terţiar nonuniversitar, 

în domenii cu potenţial de creştere, relevante pentru dezvoltarea economică a României; 

⮚ stimularea parteneriatelor de tip public – privat; 

⮚ dezvoltarea de programe de calificare/formare continuă, în funcţie de nevoile 

înregistrate pe piaţa muncii; 

⮚ diseminarea și promovarea, în continuare, a bunelor practici din domeniul 

învățământului profesional dual, implicând mediul economic; 

⮚ continuarea actualizării calificărilor profesionale la cerințele pentru nivele 3 și 4; 

Învățământul dual a fost absolvit de către 31 elevi având calificările profesionale de: sudor - 

10, lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic - 9, de la Liceul Tehnologic G. Moisil Bistrița 

și 12 elevi calificarea sudor de la Școala Profesională din Târlișua. Partenerii economici care au 

solicitat învățământul dual au fost: SC Colmelf SA Bistrița și SC Megatitan SA Beclean. 

 Puncte slabe 

⮚ Insuficiente parteneriate şcoală – agent economic care să fie reciproc 

avantajoase; 

⮚ Lipsa unei baze de date privind inserţia absolvenţilor din ÎPT; 

⮚ Numărul unităţilor de învăţământ din ÎPT autorizate ca furnizori de formare 

adulţi este mic (1); 

⮚ Lipsa cadrelor didactice calificate în unele specializările cerute de piaţa muncii 

(estetica şi igiena corpului omenesc, cofetar – patiser, electrotehnică) ; 
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⮚ Infrastructura educaţională la unităţile de învăţământ care nu au fost cuprinse în 

programe de finanțare. 

⮚ Lipsa de interes as unor absolvenți de gimnaziu, față de învățământul profesional, 

⮚ Dezinteresul manifestat de elevi în dobândirea unor calificări profesionale pentru 

care există oferte de locuri de muncă pe piața muncii; 

⮚ Absenteismul și abandonul școlar în rândul elevilor de la învățământul 

profesional și tehnic; 

8.2.14. Minorități naționale 

În anul școlar 2021-2022, învățământul în limba maternă în județul Bistrița-Năsăud, s-a 

desfășurat în limba maghiară și în limba germană, existând posibilitatea de a studia în 

respectivele limbi materne de la grădiniță până la liceu. 

 Nu au fost solicitări pentru studierea limbii romani ca și limbă maternă și nici solicitări pentru a 

studia Istoria și tradițiile minorității rrome. 

1) Învățământul în limba maghiară 

Obiective asumate la nivelul domeniului : 

- monitorizarea sistematică a modului de desfășurare a activităților didactice în unitățile de 

învățământ, din județ, în contextul crizei sanitare; 

 -consolidarea achizițiilor din perioada suspendării cursurilor, prin activități remediale; 

-asigurarea calității actului managerial în unitățile de învățământ cu predare în limba 

minorităților.; -asigurarea egalității de șanse în cadrul activităților didactice; 

-monitorizarea și evaluarea activităților didactice cu prezența elevilor la școală sau online; 

-monitorizarea implementării curriculumului la limba și literatura maghiară/germană maternă, 

pentru gimnaziu. 

În unitățile de învățământ în care predarea se face în limba maghiară în anul școlar 2021-2022 

personalul didactic a avut următorul statut: 

a) învățământ preșcolar :- total cadre=20; calificați=20; titulari=18; suplinitori 

calificați=2 

                                        - debutanți=1; definitivat=7; grad didactic II= 4; grad didactic I=8 

b) învățământ primar  : - total cadre=21; calificați=21; titulari=19; suplinitori 

calificați=2 

                                         - debutanți=0; definitivat=6; grad didactic II=8; grad didactic. I=7 

       c) profesori de limba maghiară: - total cadre= 7; titulari=6; suplinitori calificați=1 

                                          - definitivat=2; grad didactic II=1; grad didactic I=4. 

Numărul elevilor care au studiat în limba maternă maghiară a fost de 897: preșcolari =250, clasa 

pregătitoare-I-IV=286, gimnaziu= 232, liceu=129. 

a) învățământ preșcolar- cei 250 de preșcolari au frecventat grădinițele în următoarele 

localități: Bistrița, Beclean, Bozieș, Cireșoaia, Coldău, Matei, Fântânele, Nimigea de Jos, Țigău, 

Uriu, Vița. 

b) învățământ primar  - cei 286 de elevi din  învățământul primar au frecventat cursurile 

în următoarele școli: Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu” Bistrița, Școala Gimnazială Matei, 

Școala Gimnazială Cireșoaia, Școala Gimnazială ,, Iuliu Prodan”  Chiochiș -structura Bozieș, 
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Școala Gimnazială Nimigea De Jos, Școala Gimnazială ,, Dsida Jenő” Vița, Structura Țigău-

Lechința 

c) clasele gimnaziale cu un total de 232 de elevi au funcționat la Colegiul Național,, 

Andrei Mureșanu” Bistrița, Școala Gimnazială,, Gigore Silași” Beclean, Școala Gimnazială 

Cireșoaia ( clase cu regim de sine stătător), Școala Gimnazială Matei (clase simultane), Școala 

Gimnazială ,, Dsida Jenő” Vița(clase simultane) și la Școala Gimnazială Nimigea De Jos ( clase 

simultane). 

d) cei 129 de elevi de liceu au studiat la Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu” Bistrița. 

2) Învățământul în limba germană 

În anul școlar 2021-2022, 344 de elevi au studiat în limba maternă germană. 

a) învățământ preșcolar 

78 de elevi au studiat în limba maternă germană. O grupă la GPN. Nr.2 Bistrița, respectiv o altă 

grupă la GPP. Nr 13 Bistrița. 

b) învățământ primar, gimnazial, liceal 

 272 de elevi au frecventat cursurile la Colegiul Național ,, Liviu Rebreanu” Bistrița : 

- primar-106 de elevi-în 5 clase 

-gimnaziu-107 de elevi –în 4 clase 

-liceu -59 de elevi-în 4 clase 

 În unitățile de învățământ în care predarea se face în limba germană în anul școlar 2021-

2022 personalul didactic a avut următorul statut: 

a) învățământ preșcolar :- total cadre=5; calificați=5; titulari=3; suplinitori calificați=2 

                                        - definitivat=4; grad didactic II= 1; 

        b) învățământ primar  : - total cadre=5; calificați=5; titulari=5; 

                                         - grad didactic. I=5 

3) Învățământul în limba rromani 

 În anul școlar 2021-2022 elevii de etnie rromă au fost înscriși în școlile cu predare în limba 

română. 

În total 2705 elevi de etnie rromă au participat la cursuri. 466 preșcolari, 1988 de elevi au fost 

înscriși în clasele primare și gimnaziale, 251 de elevi au fost înscriși în clasele IX-XII.  

 În anul școlar 2021-2022 la nivel de județ am avut un mediator școlar. În anul școlar 2022-

2023 de asemenea avem un mediator școlar . 

În anul școlar  2021-2022 a existat oportunitatea  participării la cursuri de 

perfecționare/intensive de vară pentru limba maternă rromani, respectiv cursul de formare inițială 

pentru mediatori școlari. În acest sens nu a fost depuse cereri de înscriere la Inspectoratul Școlar 

Județean Bistrița-Năsăud.  

Concluzii și constatări: 

- implicarea cadrelor didactice în activitatea online; 

- realizarea activităților didactice într-un mod responsabil în contextul pandemic; 

- participarea cadrelor didactice care predau la secțiile maghiară și germană la cursuri de pregătire 

on-line; 

- folosirea tehnologiei în predare; 

-participarea profesorilor la simulările de Evaluare Națională 2022, și la BACALAUREAT 2022;  
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8.2.15. Învățământ special 

Obiective propuse în toate tipurile de inspecții de specialitate/ în domeniul de activitate: 

- Consilierea cadrelor didactice inspectate și sprijinirea prin modele de bune practici 

- Implementarea activităților remediale și de recuperare a materiei acolo unde este necesar; 

- Analiza activității on-line și față-în-față a cadrelor didactice inspectate. 

- Observarea moduluii în care sunt aplicate la clasă noile tehnologiii asistive pentru elevii cu 

CES; 

- Relația dintre profesor și elev în vederea stabilirii unei comunicări eficiente; 

Activități specifice desfășurate în disciplină / domeniul de activitate: 

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

Google Classroom, etc) și față-în-față. 

-prezentarea de către persoane resursa a unor metode de predare față-în –față și on-line, 

în cadrul cercurilor pedagogice și cursurilor de formare cu metodistii. 

-crearea unui număr mare de materiale-resursă educaționale deschise si postarea acestora 

pentru a putea fi accesate de elevi, părinți, cadre didactice; 

-derularea de către ISJ BN a proiectelor POCU: Proces educațional optimizat prin 

activități de mentorat în școlile bistrițene"și "Alege școala pentru un viitor mai bun"(încheiat în 

Octombrie 2021); 

-la nivelul fiecărei unități de învățământ există planuri de măsuri concrete pentru 

prevenirea abandonului școlar, iar implementarea lor se monitorizează prin diferite tipuri de 

inspectii; 

Propuneri în vederea optimizării activității specifice disciplinei / domeniului de activitate (atât 

pentru activitatea față-în-față, cât și pentru cea on-line): 

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

cadru existente; 

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

-implementarea unui curriculum care să asigure egalitatea de șanse pentru toți 

copiii/elevii: copii/elevi aparținând grupurilor vulnerabile, copii/elevi cu CES, elevi școlarizați 

la domiciliu (adaptarea curriculară pentru copiii/elevii cu CES la toate disciplinele de studiu); 

-dotarea școlilor cu mijloace de învățare, atât pentru predarea la clasă, cât și pentru 

predarea on-line. 

 Baza de date cantitativă: Învățământ special și special integrat 

- Număr de unităţi şcolare pentru învăţământ special: 5 

- Număr de elevi şcolarizaţi în învăţământul special: 767 (dintre care 171 învățământ profesional 

special) 

- Număr unități școlare de masă care integrează elevi cu deficiențe (CES) – școli integratoare: 

102 

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

integratoare: 0 
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- Număr de elevi din învățământul de masă integrați individual și care urmează curriculumul 

școlii de masă cu servicii educaționale de sprijin: 997 

- Număr de grupe/clase speciale integrate care funcţionează în învăţământul de masă: 0 

- Număr elevi cuprinşi în grupe/clase speciale integrate în învăţământul de masă: 0 

- Număr de elevi școlarizați la domiciliu : 53 

- Număr de cadre didactice de sprijin la nivel de judeţ: 24 

- Număr profesori consilieri şcolari: 40 

- Număr profesori logopezi: 13 

- Număr mediatori şcolari: 1 

- Număr total personal angajat în Centrul judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională. 58 
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9. REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENE NAȚIONALE, OLIMPIADE ȘI 

CONCURSURI  

9.1 EVALUAREA NAȚIONALĂ pentru absolvenții claselor a VIII-a 

Pentru Examenul de Evaluare Națională, în anul școlar 2021-2022, au fost stabilite 65 de 

centre de examen și 3 centre zonale de evaluare ( Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu”, Şcoala 

Gimnazială ,,Lucian Blaga” , respectiv Liceul de Arte ,,Corneliu Baba“, toate unităţile de 

ȋnvăţământ fiind localizate ȋn municipiul Bistrița). Fiecare centru de examen a fost dotat cu cel 

puţin două calculatoare/ laptop-uri, două xeroxuri, telefon fax, conexiune la internet (prin cablu 

şi stick wireless), consumabile. 

Cele 3 CZE au fost dotate cu cu un număr de 3 copiatoare în stare de funcţionare, 4 

calculatoare  şi un laptop pentru introducerea datelor, 11 camere pentru monitorizarea audio – 

video, 2 camere mobile şi 2 sisteme integrate ale școlii cu  9, respectiv 12 camere pentru 

monitorizarea audio - video, telefoane de serviciu ale membrilor echipei, 1 fax, conexiune la 

internet  - prin cablu şi stick wireless, consumabile. Toate centrele de examen monitorizate au 

beneficiat de asistenţă medicală şi pază pe durata desfăşurării probelor, IȘJ Bistriţa-Năsăud 

solicitând delegarea personalului de specialitate în vederea asigurării asistenței medicale în 

centrele de examen la Evaluarea Națională, prin Adresa nr. 5535/24.05.2022 către Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Bistrița- Năsăud şi Adresa nr. 5535 /1/ 24.05.2021, către Primăriile 

Unităților Administrativ Teritoriale din Județul Bistrița-Năsăud. De asemenea, IŞJ Bistriţa-

Năsăud a formulat Adresa nr. 5535/2/24.05.2022 către Inspectoratul de Poliție,respectiv Adresa 

nr. 5535/2/24.05.2022 către Inspectoratul de Jandarmi solicitând  sprijinul pentru asigurarea 

derulării  optime a Evaluării Naționale. 

         Înscrierea elevilor la evaluarea naţională s-a făcut în perioada prevăzută de Calendarul 

aprobat prin OME 5149/2022 şi în concordanţă cu normele legale (OMECTS 4801/2010). În 

urma informării și consilierii părinților și elevilor cu CES, la nivelul  Comisiei Județene au fost 

depuse 14 solicitări cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, toate primind aviz 

favorabil. 

 La Evaluarea Naţională s-au înscris un număr de 2512 elevi dintre care la Limba și 

literatura română, ȋn data de 14.06.2022  au fost prezenți 2409 și 102 absenți,  în data de 16.06 

2022 - la Matematică au fost prezenți un număr de  2410 dintre care 101 absenți, iar ȋn 

17.06.2022, la Limba maternă  au fost înscriși 85 candidați, 82 au fost prezenți, 3 absenți.  Au 

fost prezenți 18 elevi la limba germană și 64 elevi la limba maghiară. 

1. Situații statistice cu privire la participarea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea 

Națională și cu privire la rezultatele obținute de către aceștia 

A. Date statistice cu privire la participarea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea 

Națională 
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Prezență 

Evaluare 

Națională 

Procent 

prezență 

Limba și 

literatura 

română 

Procent 

prezență 

Limba 

maternă 

 

Procent prezență 

Matematică 

Procent 

medii de 5 și 

peste 5 

Număr 

medii de 10 

La nivel național 95,7% 95,7% 95,5% 82,4% 237 

La nivelul 

județului BN 
95,9% 96,5% 96% 81.72% 3 

  

Note de 10 

Limba și literatura română 

Note de 10 

Limba maternă 

Note de 10 

Matematică 

10 elevi de la: 

 Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” 

Bistrița (1) 

 Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița (5) 

 Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu 

’’Bistrița (1) 

 Școala Gimnazială Romuli (1) 

 Școala Gimnazială Ilva Mare (1) 

 Școala Gimnazială Livezile (1) 

NA 17 elevi de la: 

-Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” 

Bistrița (1) 

-(1) Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița (5) 

-Școala Gimnazială Nr. 1 Leșu (1) 

-Școala Gimnazială  Nr.2 Lunca Leșului 

(1) 

-Școala Gimnazială  ,,Ștefan cel Mare “ 

Bistrița (2) 

-Liceul Tehnologic ,,Liviu Rebreanu” 

Maieru (1) 

-Școala Gimnazială ,, A.P. Alexi” 

Sângeorz-Băi (1) 

-Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu 

’’Bistrița (1) 

-Liceul Creștin Logos (1) 

-Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” 

Năsăud (1) 

-Colegiul Național ,,George Cășbuc” 

Năsăud (1) 

-Școala Gimnazială ,,Viorel Nimigeanu” 

Nimigea de Jos (1) 

  

B.  Date statistice cu privire la rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a în cadrul 

Evaluării Naționale 

Mediu 

Număr 

elevi 

înscriși 

Număr 

elevi 

prezenți 

Număr elevi 

promovați 

cu media 

peste 5 

% de promovabilitate 

(raportat la nr. elevi 

prezenți) 

% de promovabilitate 

(raportat la nr. elevi 

înscriși) 

Urban 1115 1098 989 90,07% 88,70% 
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Mediu 

Număr 

elevi 

înscriși 

Număr 

elevi 

prezenți 

Număr elevi 

promovați 

cu media 

peste 5 

% de promovabilitate 

(raportat la nr. elevi 

prezenți) 

% de promovabilitate 

(raportat la nr. elevi 

înscriși) 

Rural 1397 1310 979 74,73% 70,07% 

Total 2512 2408 1968 81,72% 78,34% 
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C.   Date statistice cu privire la rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a în cadrul Evaluării Naționale, pe unități de 

învățământ 

UNITATE ȘCOLARĂ 
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COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI 

MUREȘANU" BISTRIȚA 
109 106 109 0 0 0 0 0 3 8 20 24 28 26 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE 

COȘBUC" NĂSĂUD 
25 25 25 0 0 0 0 0 0 3 8 6 5 3 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU 

REBREANU" BISTRIȚA 
93 92 93 0 0 0 0 0 1 9 18 25 21 19 0 

COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU 

RAREȘ" BECLEAN 
44 42 44 0 0 0 0 0 2 3 5 10 14 10 0 

LICEUL CREȘTIN "LOGOS" 

BISTRIȚA 
25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 5 0 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

BISTRIȚA 
24 13 24 0 0 0 1 4 6 6 3 3 0 1 0 

LICEUL DE ARTE "CORNELIU 

BABA" BISTRIȚA 
24 19 24 0 0 0 0 0 5 6 7 5 1 0 0 

LICEUL DE MUZICĂ "TUDOR 

JARDA" BISTRIȚA 
17 15 17 0 0 0 0 0 2 9 2 4 0 0 0 
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UNITATE ȘCOLARĂ 
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LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU 34 31 34 0 0 0 0 1 2 4 14 9 2 2 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"FLORIAN PORCIUS" RODNA 
39 29 32 7 0 0 0 1 2 3 7 8 6 5 0 

LICEUL TEHNOLOGIC "ION 

CĂIAN ROMÂNUL" CĂIANU 

MIC 

14 13 14 0 0 0 1 0 0 3 5 1 4 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 

LECHINȚA 
26 8 24 2 0 0 1 3 12 4 3 0 1 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU 

REBREANU" MAIERU 
56 48 56 0 0 0 0 3 5 14 11 9 8 6 0 

LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU 41 27 36 5 0 0 2 3 4 6 8 11 2 0 0 

LICEUL TEORETIC 

"CONSTANTIN ROMANU VIVU" 

TEACA 

15 9 15 0 0 0 1 2 3 5 1 0 2 1 0 

LICEUL TEORETIC "RADU 

PETRESCU" PRUNDU 

BÂRGĂULUI 

61 59 60 1 0 0 0 0 1 14 18 10 10 7 0 
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UNITATE ȘCOLARĂ 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

"ARTEMIU PUBLIU ALEXI" 

SÂNGEORZ-BĂI 

109 77 107 2 0 1 1 11 17 25 13 20 12 7 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM 

IANCU" BISTRIȚA 
96 93 96 0 0 0 0 0 3 8 16 19 26 23 1 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

BICHIGIU 
8 5 6 2 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

BRANIȘTEA 
4 3 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU 

DE JOS 
10 5 10 0 0 0 0 3 2 0 2 3 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU 

DE SUS 
12 9 12 0 0 0 0 0 3 3 3 1 2 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDEȘTI 6 3 4 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

CARDINAL IULIU HOSSU MILAȘ 
9 6 9 0 0 0 0 2 1 3 2 1 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEPARI 13 9 13 0 0 0 1 1 2 4 4 1 0 0 0 
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UNITATE ȘCOLARĂ 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICEU-

GIURGEȘTI 
8 5 6 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

CIREȘOAIA 
13 11 11 2 0 0 0 0 0 1 4 4 2 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

COLIBIȚA 
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

CORMAIA 
16 5 14 2 0 0 2 3 4 5 0 0 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

CRISTEȘTII CICEULUI 
14 8 12 2 0 0 0 0 4 3 3 1 0 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DARIU 

POP" MĂGURA ILVEI 
13 11 12 1 0 0 0 0 1 2 5 2 2 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEMIAN 

NECHITI ILVA MICĂ 
18 15 18 0 0 0 0 0 3 4 6 2 1 2 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIPȘA 9 9 9 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRIC 12 6 11 1 0 0 0 1 4 3 2 1 0 0 0 
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UNITATE ȘCOLARĂ 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

DOROLEA 
3 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DSIDA 

JENO" VIȚA 
5 2 5 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

DUMITRA 
28 22 28 0 0 0 0 2 4 6 10 2 3 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

DUMITRIȚA 
7 4 7 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ENEA 

GRAPINI" ȘANȚ 
30 26 29 1 0 0 0 1 2 9 5 5 7 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GAVRIL 

ISTRATE" NEPOS 
23 12 21 2 0 1 0 2 6 5 2 3 2 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

"GEORGE COȘBUC" COȘBUC 
12 7 11 1 0 0 3 1 0 2 1 2 2 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GERSA 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

"GRIGORE HERINEAN" GALAȚII 

BISTRIȚEI 

10 4 10 0 0 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 
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UNITATE ȘCOLARĂ 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

"GRIGORE SILAȘI" BECLEAN 
87 69 86 1 0 0 0 4 13 7 29 12 18 3 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IACOB 

SI IOACHIM MUREȘANU" 

REBRIȘOARA 

31 28 31 0 0 0 0 1 2 7 7 9 3 2 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILVA 

MARE 
25 15 18 7 0 0 0 0 3 3 4 5 2 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN 

S.PAVELEA" RUNCU SALVEI 
14 3 12 2 0 0 2 0 7 2 0 0 1 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION 

POP RETEGANUL" RETEAG 
15 6 7 8 0 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIU 

PRODAN" CHIOCHIȘ 
11 9 11 0 0 0 0 0 2 6 0 3 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IUSTIN 

ILIEȘIU" ANIEȘ 
17 11 17 0 0 0 0 2 4 1 6 3 0 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ JOSENII 

BÂRGĂULUI 
20 19 20 0 0 0 0 0 1 8 4 4 2 1 0 
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UNITATE ȘCOLARĂ 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

LIVEZILE 
19 13 19 0 0 0 0 0 6 3 5 1 4 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU 

REBREANU" CHIUZA 
9 6 9 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCIAN 

BLAGA" BISTRIȚA 
62 58 62 0 0 0 0 2 2 3 15 14 14 12 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA 

ILVEI 
38 28 38 0 0 0 0 2 8 6 7 6 8 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MATEI 7 6 7 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

MĂRIȘELU 
12 12 12 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

MICEȘTII DE CÂMPIE 
4 2 4 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI 

EMINESCU" NĂSĂUD 
73 64 72 1 0 0 2 1 5 6 12 18 19 9 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MITITEI 5 3 5 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

MUREȘENII BÂRGĂULUI 
12 7 10 2 0 0 0 0 3 2 3 1 1 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NEGRILEȘTI 
16 13 13 3 0 0 0 0 0 3 3 5 2 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

"NICOLAE DRĂGANU" ZAGRA 
19 14 19 0 0 0 0 2 3 7 2 0 1 4 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 

BISTRIȚA 
143 134 143 0 0 0 1 3 5 11 24 30 38 29 2 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 

BISTRIȚA BÂRGĂULUI 
16 12 16 0 0 0 0 0 4 1 7 1 2 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 

LEȘU 
14 12 14 0 0 0 0 2 0 3 1 3 3 2 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 

REBRA 
26 16 26 0 0 0 2 2 6 9 4 2 0 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 

BISTRIȚA BÂRGĂULUI 
15 7 15 0 0 0 1 4 3 3 2 1 0 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 

ILVA MICĂ 
11 11 11 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 2 0 
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UNITATE ȘCOLARĂ 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 

LUNCA LEȘULUI 
17 14 17 0 0 0 1 0 2 3 3 4 3 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 

BISTRIȚA 
49 42 48 1 0 0 0 0 6 13 16 2 9 2 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 

VIIȘOARA 
11 7 10 1 0 0 0 0 3 5 1 0 1 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUȘENI 13 7 11 2 0 0 1 1 2 5 2 0 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNIȚA 3 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PAUL 

TANCO" MONOR 
6 5 6 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRIȘ 27 20 27 0 0 0 0 2 5 4 9 4 3 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU 

RAREȘ" CICEU-MIHĂIEȘTI 
4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIATRA 

FÂNTÂNELE 
6 5 6 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PINTICU 7 0 7 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 
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UNITATE ȘCOLARĂ 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

POIENILE ZAGREI 
11 6 8 3 0 0 0 1 1 1 3 2 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI 15 14 15 0 0 0 1 0 0 3 2 1 3 5 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

SÂNGEORZU NOU 
12 3 12 0 0 1 3 2 3 1 2 0 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 
18 10 17 1 0 0 0 2 5 2 4 0 3 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEBIȘ 12 7 11 1 0 0 0 1 3 0 4 2 1 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

SILIVAȘU DE CÂMPIE 
8 6 8 0 0 0 1 1 0 3 1 2 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

SPERMEZEU 
31 21 27 4 0 0 1 0 5 5 4 6 6 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU 16 15 16 0 0 0 0 0 1 4 4 1 6 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU-

MĂGHERUȘ 
17 17 17 0 0 0 0 0 0 3 5 6 3 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU-

ODORHEI 
13 8 13 0 0 0 0 0 5 5 2 1 0 0 0 
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UNITATE ȘCOLARĂ 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEUȚ 14 6 13 1 0 0 1 2 4 2 1 1 2 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

ȘINTEREAG 
19 13 19 0 0 0 0 1 5 5 5 2 1 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN 

CEL MARE" BISTRIȚA 
112 108 112 0 0 0 0 1 3 12 23 19 35 19 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRPIU 13 10 13 0 0 0 0 1 2 5 4 1 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC 29 23 27 2 0 0 0 1 3 7 2 6 6 2 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ URIU 14 13 14 0 0 0 0 0 1 3 3 5 2 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

URMENIȘ 
16 11 14 2 0 0 0 2 1 6 0 3 1 1 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA 

SPINULUI 
12 0 1 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE 

GRIGORE BORGOVAN" 

CORVINEȘTI 

8 4 6 2 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE 

SCURTU" PARVA 
30 16 30 0 0 0 1 5 8 6 3 5 1 1 0 
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UNITATE ȘCOLARĂ 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIILE 

TECII 
16 3 13 3 0 0 3 4 3 2 1 0 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VIOREL 

NIMIGEANU" 

NIMIGEA DE JOS 

35 24 34 1 0 0 2 3 5 5 8 5 5 1 0 

ȘCOALA PROFESIONALĂ 

TÂRLIȘUA 
21 10 12 9 0 0 0 0 2 0 2 5 3 0 0 

ȘCOALA PROFESIONALĂ 

"TIBERIU MORARIU" SALVA 
16 13 16 0 0 0 0 1 2 1 2 4 4 2 0 

TOTAL 2512 1968 2408 104 0 6 41 112 281 415 493 424 405 228 3 

PROCENTE  
81.73

% 

95.86

% 

4.14

% 

0.00

% 

0.25

% 

1.70

% 

4.65

% 

11.67

% 

17.23

% 

20.47

% 

17.61

% 

16.82

% 

53.77

% 

0.12

% 
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2. Analiza SWOT cu privire la modul de organizare și desfășurare a examenului, cu 

accentuarea punctelor tari și punctelor slabe. 

Puncte tari Puncte slabe 

-S-a asigurat asistenţa medicală şi  

paza/ordinea pe durata probelor scrise 

-Transferul/descărcarea subiectelor s-a 

realizat fără incidente majore 

-Nu s-au înregistrat cazuri de fraudă sau 

tentative de fraudă 

-Existența unor măsuri alternative la nivelul 

școlilor și al Inspectoratului Școlar, în ceea 

ce privește numărul de copiatoare, 

conexiunea la internet și a resurselor umane 

-Procentul mediilor peste 5 obținute de elevii 

din județul Bistrița-Năsăud comparativ cu 

anul școlar 2020-2021 este mai mare 

(81,73% față de 77,1 %) 

-Numărul elevilor cu medii de 10 este de 3. 

-Numerotarea greșită a paginilor din 

broșură în unele centre de examen 

-Suprapunerea asistenților în două centre 

de examen, ca urmare a faptului că 

aceștia lucrează în două unități de 

învățământ 

-Decalaj între notele obținute de elevi la 

disciplinele Limba și literatura română și 

Matematică 

-Accentuarea decalajului dintre mediul 

urban și rural, ca urmare a pandemiei 

  

3. Propuneri de ameliorare a cadrului metodologic și procedural de organizare și 

desfășurare a examenului 

• Stabilirea calendarului astfel încât să se evite suprapunerea dintre derularea 

cursurilor și a examenelor. 

• Elaborarea unei Metodologii de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare 

Națională care să optimizeze activitatea comisiei. 

• Remunerarea comisiei județene, având în vedere că unele activități se desfășoară 

după încheierea programului de lucru și/sau în week-end. 

• Remunerare diferențiată în cadrul comisiilor, în funcție de responsabilități, timpul 

alocat și tipul serviciilor prestate. 

  

4. Propuneri de măsuri de intervenție în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare 

ale elevilor și reducerea decalajelor dintre performanțele obținute în mediul 

urban/rural 

• Realizarea unei analize riguroase, din punct de vedere cantitativ și calitativ, la 

nivelul fiecărei unități școlare, pentru identificarea punctelor slabe și a unor măsuri de 

remediere specifice, realiste și eficiente. 

• Participarea la cursuri de formare continuă a profesorilor care predau discipline de 

examen pentru asigurarea unui caracter unitar al evaluării la nivel național. 

• Rezolvarea pe tot parcursul anului școlar a testelor de antrenament propuse de C. 

N. P. E.  pentru familiarizarea elevilor cu formatul de examen. 
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1. Eficientizarea pregătirii elevilor la disciplinele Limba și literatura română, Matematică și 

Limba și literatura maternă prin abordare diferențiată, consultații și consiliere 

psihopedagogică. 

2. Planificarea unor întâlniri cu părinții pe tot parcursul clasei a VIII-a în vederea unei informări 

exacte asupra rezultatelor școlare și a evoluției fiecărui elev în parte și, acolo unde se impune, 

identificarea unor soluții personalizate. 

3. Participarea la simulările organizate de M.E., discutarea rezultatelor în comisiile metodice și 

la întâlnirile cu părinții. 

4. Introducerea tematicii specifice examenelor naționale în cadrul cercurilor pedagogice la 

nivelul disciplinelor de examen. 

5. Organizarea de exemple de bună practică la nivel județean pentru promovarea unor metode 

de lucru eficiente cu elevii. 

6. Accesarea de fonduri europene pentru derularea unor programe remediale la nivelul școlilor 

din mediul rural. 

7. Monitorizarea planului de măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor propus de fiecare unitate 

de învățământ prin inspecții tematice și de specialiate. 

 

9.2 Examenul de BACALAUREAT 

Examenul de Bacalaureat din județul Bistrița-Năsăud a fost organizat și s-a desfășurat cu 

respectarea prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 

2011, Anexa 2 la OMECTS nr. 4799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de 

bacalaureat 2011, valabilă și pentru examenul național de bacalaureat 2022, conform prevederilor art. 

2 alin. (1) din OME nr. 5151/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 

procedurilor și precizărilor specifice examenului de bacalaureat 2022 emise de Comisia Națională de 

Bacalaureat 2022. 

Au fost constituite 7 centre de examen și 3 centre de evaluare. Fiecare centru de examen a fost 

dotat cu cel puţin două calculatoare/ laptop-uri, două xeroxuri, telefon fax, conexiune la internet (prin 

cablu şi stick wireless), consumabile. 

Sesiunea iunie – iulie 

La nivelul județului s-au înscris la  proba Ea)-Limba și literatura română, din data de 20.06.2022 

un număr de 1879 fiind prezenți 1854, respectiv 25 absenți;  în data de 21.06 2022 - la proba 

obligatorie a profilului E c) au fost înscriși un număr de  1924 dintre care 39 au fost absenți; în 

22.06.2022  la proba la alegere Ed) au fost înscriși 1916 candidați și  au fost prezenți, 1884, 32 fiind 

absenți  iar la Limba maternă-Eb)  au fost înscriși 37 candidați, fiind prezenți toți. 

-Aspecte calitative 

În procesul de evaluare au fost implicate atât cadre didactice care au urmat programul de 

formare a profesorilor evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, cât și cadre didactice 

care nu au urmat acest program. Numărul absolvenților respectivului program este mai mic 

comparativ cu numărul celor care nu s-au înscris/nu au participat la programul de formare. 

Preocupările Ministerului Educației în domeniul constituirii corpului național de evaluatori la 

examene și concursuri naționale continuă și în perioada următoare, iar cadrele didactice care doresc 
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să facă parte din comisiile de evaluare a examenului de bacalaureat pot accesa această oportunitate în 

momentul (re)lansării ei. 

  

Nr.crt. Disciplina 
Nr lucrări 

evaluate 

Nr lucrări 

contestate 

Nr. lucrări contestate cu 

diferență mai mare de 1 

1. Anatomie 521 42 0 

2. Biologie 141 26 3 

3. Chimie 30 5 0 

4. Economie 2 0 0 

5. Filosofie 49 0 0 

6. Fizică 10 2 0 

7. Geografie 699 59 0 

8. Informatică 134 11 0 

9. Istorie 596 51 9 

10. Limba Maghiară 28 0 0 

11. Limba maternă - 

germană 
9 0 0 

12. Limba si literatura 

română 
1854 262 6 

13. Logica si 

argumentare 
202 5 0 

14. Matematica 1289 81 0 

15. Psihologie 26 0 0 

16. Sociologie 68 3 2 

TOTAL 5645 547 20 

Recomandări: 

● eficientizarea măsurilor organizatorice la nivelul comisiei de bacalaureat și organizarea 

sesiunii de instruire a evaluatorilor, cu accent pe respectarea prevederilor metodologice în 

vigoare; 

● renunțarea la practicile evaluative anterioare și diminuarea subiectivismului profesorilor 

evaluatori prin atribuirea aleatorie a lucrărilor de evaluat 
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● respectarea principiilor evaluării și a rigorilor specifice acestui proces, chiar dacă reevaluarea 

unor lucrări implică resurse umane suplimentare. 

● reevaluarea, prin sondaj a unor lucrări scrise pentru a identifica acuratețea procesului și a 

confirma/infirma punctajul acordat, cu respectarea strictă a baremului de corectare. 

Principalele vulnerabilități identificate la nivelul fiecărei discipline de examen au fost 

formulate de profesorii evaluatori, după încheierea procesului de evaluare. Comisia județeană de 

bacalaureat a centralizat dificultățile apărute în rezolvarea cerințelor fiecărui timp de item din 

structura probelor scrise (pentru fiecare disciplină în parte) și a propus măsuri de 

remediere/ameliorare în acord cu vulnerabilitățile identificate. 

ANALIZA REZULTATELOR 

a)      Pe discipline 

Nr crt. Proba Disciplina 
Nr elevi 

prezenți 

Nr elevi care au 

obținut note de 5 și 

peste 5 

1. Ea) Limba și literatura română 1854 545 (29%) 

2. 
Eb) 

Limba germană maternă 9 9 (100%) 

3. Limba maghiară 28 28 (100%) 

4. 
Ec) 

Istorie 596 480 (81%) 

5. Matematica 1283 1016 (79%) 

6. 

Ed) 

Anatomie si fiziologie umana, 

genetica si ecologie umana 
521 476 (91%) 

7. Biologie vegetală și animala 141 71 (50%) 

8. Chimia 30 29 (97%) 

9. Economie 2 2 (100%) 

10. Filosofie 49 47 (96%) 

11. Fizică 10 10 (100%) 

12. Geografie 699 632 (90%) 

13. Informatică 134 132 (99%) 

14. Logica si argumentare 202 195 (97%) 

15. Psihologie 26 24 (92%) 

16. Sociologie 68 68 (100%) 
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Nr crt. Proba Disciplina 
Nr elevi 

prezenți 

Nr elevi care au 

obținut note de 5 și 

peste 5 

TOTAL 5652 3764 

  

b)     După forma de învățământ: 

F
o

rm
a d

e în
v

ațăm
ân

t 

În
scrisi 

P
rezen

ti 

R
esp

in
si 

Din care cu 

medii: 
Nr. 

elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 

5.99 
6 - 

6.99 

7 - 

7.99 

8 - 

8.99 

9 - 

9.99 

10 

Zi 
20

10 

1958 

(97,41

%) 

477 

(24,36

%) 

344 

(72,12

%) 

133 

(27,88

%) 

1481 

(75,64

%) 

312 

(21,07

%) 

334 

(22,55

%) 

407 

(27,48

%) 

426 

(28,76

%) 

2 

(0,1

4%) 

Seral 20 
16 

(80%) 

10 

(62,5

%) 

9 

(90%) 

1 

(10%) 

6 

(37,5%

) 

4 

(66,67

%) 

2 

(33,33

%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%

) 

Frecven

ță 

redusă 

3 
3 

(100%) 

1 

(33,33

%) 

1 

(100%

) 

0 

(0%) 

2 

(66,67

%) 

2 

(100%

) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%

) 

TOTAL 
20

33 

1977 

(97,25

%) 

488 

(24,68

%) 

354 

(72,54

%) 

134 

(27,46

%) 

1489 

(75,32

%) 

318 

(21,36

%) 

336 

(22,57

%) 

407 

(27,33

%) 

426 

(28,61

%) 

2 

(0,1

3%) 

 

Se constată că procentul de promovabilitate pentru elevii din învătământul de zi este de 

75,64%, considerabil mai mare decât cel de la învățământul seral care a fost de doar 37,5%. 

La nivelul unităților de învățământ un rezultat mai bun l-a obținut Liceul Creștin "Logos" 

Bistrița cu un procent de 100% urmat de Colegiul Național Andrei Mureșanu cu un procent de 98.56 

urmat imediat de Colegiul Național Liviu Rebreanu cu 97.67. 

 

Unitatea de învățământ Inscrii Prezenti Promovabilitate 

LICEUL CREȘTIN "LOGOS" BISTRIȚA 20 20 100.00 

COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" 

BISTRIȚA 208 208 98.56 
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Unitatea de învățământ Inscrii Prezenti Promovabilitate 

COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" 

BISTRIȚA 215 215 97.67 

COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" 

NĂSĂUD 169 169 95.86 

LICEUL TEORETIC "RADU PETRESCU" PRUNDU 

BÂRGĂULUI 56 56 94.64 

LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA 81 79 91.14 

LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" 

SÂNGEORZ-BĂI 134 134 91.04 

COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" 

BECLEAN 155 153 89.54 

LICEUL DE MUZICĂ "TUDOR JARDA" BISTRIȚA 55 55 85.45 

COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA 173 169 82.84 

LICEUL TEHNOLOGIC "ION CĂIAN ROMÂNUL" 

CĂIANU MIC 24 24 79.17 

LICEUL DE ARTE "CORNELIU BABA" BISTRIȚA 58 58 62.07 

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ROMANU 

VIVU" TEACA 27 27 59.26 

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" FELDRU 13 12 58.33 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA 178 171 54.39 

LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD 115 106 50.94 

LICEUL TEHNOLOGIC LECHINȚA 13 11 45.45 

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" 

BISTRIȚA 62 57 40.35 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA 35 33 33.33 

LICEUL SILVIC "TRANSILVANIA" NĂSĂUD 51 46 32.61 

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA 25 22 31.82 
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Unitatea de învățământ Inscrii Prezenti Promovabilitate 

LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU 17 16 31.25 

LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" 

MAIERU 32 28 28.57 

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN 46 44 25.00 

LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" 

BECLEAN 25 23 21.74 

LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA 32 27 18.52 

LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU 14 14 7.14 

TOTAL 2033 1977 75.32 

  

Sesiunea august – septembrie 

Rata finală de promovare, înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului național 

de Bacalaureat 2021, după soluționarea contestațiilor, este de 37,86%, mai mare față de cea obținută 

anul trecut, respectiv 31,58% 

         Prin urmare, din 412 candidați prezenți, 156 au promovat examenul în această sesiune.  

  

Anul școlar Înscriși Prezenți Reușiți Promovabilitate 

2020-2021 606 494 56 31.58% 

2021-2022 481 412 156 37,86% 

  

Situația rezultatelor pe medii este următoarea: 

  

Nr elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 

6 - 

6.99 

7 - 

7.99 

8 - 

8.99 

9 - 

9.99 
10 

481 412 156 135 120 37 17 1 1 0 

  

Rezultatele pe unități școlare, situația se prezintă astfel: 
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UNITATE INSCRISI PREZENTI PROMOVABILITATE 

COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU 

REBREANU" BISTRIȚA 

6 4      100.00 

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" 

FELDRU 

6 5       80.00 

COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE 

COȘBUC" NĂSĂUD 

7 6       66.67 

LICEUL TEHNOLOGIC "ION CĂIAN 

ROMÂNUL" CĂIANU MIC 

7 6       66.67 

LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA 
15 13       61.54 

LICEUL TEORETIC "RADU PETRESCU" 

PRUNDU BÂRGĂULUI 

10 9       55.56 

LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD 
38 33       54.55 

LICEUL DE ARTE "CORNELIU BABA" 

BISTRIȚA 

17 15       53.33 

COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU 

RAREȘ" BECLEAN 

20 19       52.63 

LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU 
8 7       42.86 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

BISTRIȚA 

68 57       42.11 

LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI 

COANDĂ" BECLEAN 

13 12       41.67 

LICEUL TEORETIC "SOLOMON 

HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI 

18 17       35.29 

COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" 

BISTRIȚA 

55 49       32.65 

LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA 
18 16       31.25 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII 

BISTRIȚA 

17 14       28.57 
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UNITATE INSCRISI PREZENTI PROMOVABILITATE 

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE 

MOISIL" BISTRIȚA 

36 28       28.57 

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN 

ROMANU VIVU" TEACA 

8 7       28.57 

LICEUL DE MUZICĂ "TUDOR JARDA" 

BISTRIȚA 

8 8       25.00 

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL 

BECLEAN 

28 24       25.00 

LICEUL SILVIC "TRANSILVANIA" 

NĂSĂUD 

40 33       21.21 

COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI 

MUREȘANU" BISTRIȚA 

5 5       20.00 

LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU 
5 5       20.00 

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL 

BISTRIȚA 

13 10       10.00 

LICEUL CREȘTIN "LOGOS" BISTRIȚA 
1 0       0.00 

LICEUL TEHNOLOGIC LECHINȚA 
5 2       0.00 

LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU 

REBREANU" MAIERU 

9 8        0.00 

TOTAL 
481 412       37.86 

Concluzii: 

-Elevii și cadrele didactice sunt familiarizate cu modelele de subiecte și cu parcurgera programei 

pentru bacalaureat 

-Membrii comisiei, asistenții etc sunt familiarizați cu modul d eorganizare și nu s-au întâmpinat 

dificultăți deosebite 

Recomandări: 

- Elaborarea unui program de pregătire și adaptarea acestuia nevoilor individuale ale elevilor 

- Elaborarea unui program de pregătire a profesorilor evaluatorilor 
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- Organizarea unor activități metodice/sesiuni de formare a cadrelor didactice  debutante și nu numai, 

pentru activitatea desfășurată în calitatea de profesor asistent, profesor, evaluator etc. în comisii de 

examene; 

 

9.3. Examenul pentru certificarea calificării absolvenților învățământului liceal, 

filieră vocațională 

Examenul pentru certificarea calificării s-a desfăşurat în baza prevederilor din Legea 

Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.8 din 

Ordinul MEN nr. 4433/29.08.2014 privind Metodologia de organizare și desfășurare a examenului 

pentru certificarea competențelor profesionale în învățământul liceal, filieră vocațională, cu 

modificările și completările aduse de Ordinul MECS nr. 5087/2015 din 31 august 2015, a deciziei nr. 

114/2.II. 2022 privind constituirea Comisiei Județene de Evaluare și Certificare în vederea 

coordonării organizării examenului pentru certificarea competențelor profesionale în învățământul 

liceal, filieră vocațională. Centrele de examinare din anul 2021-2022 s-au organizat în cadrul 

următoarelor unități școlare: 

- Colegiul Național ,,George Coșbuc” Năsăud; 

- Liceul de Arte ,,Corneliu Baba” Bistrița; 

- Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistriţa; 

- Liceul cu Program Sportiv Bistrița. 

Activitatea specifică atestatelor profesionale s-a adaptat la realitățile contemporane prin 

tematica și tehnicile abordate. Specialitățile practice au realizat progrese semnificative în sensul 

conceperii unor activități de certificare profesională care se dezvoltă și se finalizează cu proiecte 

realizate în programe de prelucrare a informației de specialitate pe calculator pentru specialitățile 

artistice și pedagogice. Expozițiile de prezentare și materialele muzicale au fost completate în unele 

cazuri și de filmulețe de prezentare care au adus un plus în promovarea școlilor și a specialităților 

respective. 

Situaţia statistică privind rezultatele examenului pentru certificarea calificării absolvenților 

învățământului liceal, filiera vocațională: 

Unitatea de învățământ 

În
sc

rişi 

P
reze

n
ţi 

A
b

sen
ţi 

P
ro

m
o

v
a

ţi 

R
esp

in
şi 

P
ro

m
o

v
a

- 

b
ilita

te 

Colegiul Național ,,George Coșbuc” 

Năsăud Specializarea: Învățător-educator 
27 27 0 27 0 100% 

Liceul de Arte ,,Corneliu Baba” Bistrița 

Specializarea: Arte plastice și decorative 
33 31 2 31 0 100% 

Liceul de Artă ,,Corneliu Baba” Bistrița 

Specializarea: Arhitectură și design 
33 33 0 33 0 100% 

Liceul de Muzică ,,Tudor Jarda” Bistrița 

Specializarea: Învățător-educator 
28 28 0 28 0 100% 

Liceul de Muzică ,,Tudor Jarda” Bistrița 10 5 5 5 0 100% 
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Unitatea de învățământ 

În
sc

rişi 

P
reze

n
ţi 

A
b

sen
ţi 

P
ro

m
o

v
a

ţi 

R
esp

in
şi 

P
ro

m
o

v
a

- 

b
ilita

te 

Specializarea: Muzică 

Liceul cu Program Sportiv Bistrița 

Filiera: Sportivă 
82 78 4 78 0 100% 

Total 213 202 11 202 0 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățământul vocațional a trecut în anul 2021-2022 printr-o perioadă de recuperare a activității 

practice afectată de situația epidemiologică din cursul anului școlar 2020-2021, dar activitățile de 

bază au fost desfășurate în bune condiții. Adaptarea activității și a rezultatelor practice din 

învățământul vocațional la noile tehnologii a continuat și după depășirea perioadei de risc 

epidemiologic. 

 Exercițiul plastic sau muzical a fost completat de dezvoltarea abilității de înregistrare și 

prelucrare a înregistrărilor sau de dezvoltare a proiectelor artistice prin utilizarea unor programe 

adaptate în acest sens, iar dezvoltarea acestor abilități a continuat și după revenirea la activitățile fără 

restricții. S-a constatat în cursul anului școlar 2021-2022 o creștere a interesului pentru aplicarea 

noilor tehnologii în cadrul disciplinelor vocaționale practice. 

9.4 Examenul de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de 

matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică 

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

profesionale la care au participat un număr de 181 de elevi, procentul de promovabilitate fiind de 

100%, obținând note de 9 și 10 peste 92% dintre aceștia. 
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Unitatea şcolară 

Număr elevi 

In
scrişi  

P
rezen

ţi 

Promovaţi 

Respinşi 

P
ro

m
o

v
ab

ilitate 

%
 N
r. 

Tranşe de medii 

7
-7

,9
9
 

8
-8

,9
9
 

9
-9

,9
9
 

1
0

 
Liceul Teoretic “Radu 

Petrescu” Prundu 

Bârgăului 

18 18 18 0 2 14 2 0 100 

Colegiul Național 

”George Coșbuc” 
44 44 44 2 9 25 8 0 100 

Liceul Teoretic 

„Solomon Haliţă”     
25 25 25 3 10 10 2 0 0 

Colegiul Tehnic 

INFOEL Bistrita 
48 48 48 5 13 19 

1

1 
0 100 

Colegiul Național “Liviu 

Rebreanu” Bistrița 
39 39 39 0 1 11 

2

7 
0 100 

Colegiul Național Petru 

Rareș Beclean 
30 29 29 0 0 2 

2

7 
0 100 

TOTAL 
18

1 

20

3 

20

3 
10 35 81 

8

7 
0 100 
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9.5 Examene de absolvire a liceelor tehnologice/ școlilor profesionale/ școlilor 

postliceale 

 

AN  ȘCOLAR 2020-2021 

 

Absolvenți județ BN 
Înscriș

i 
Prezenți Absenți Promovați Respinși 

% de 

promov. 

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

Învățământ profesional – 

N3 

572 

 

572 0 572 0 100% 

Învățământ postliceal – 

N5 (feb.2021) 

Învățământ postliceal – 

N5(iulie 2021) 

Învățământ postliceal – 

N5(august 2021) 

19 

 

52 

 

270 

19 

 

52 

 

270 

0 

 

0 

 

0 

19 

 

52 

 

270 

0 

 

0 

 

0 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

TOTAL 1658 1658 0 1658 0 100% 

 

 

 

AN  ȘCOLAR 2021-2022 

 

Absolvenți județ BN Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși 
% de 

promov. 

Absolvenți de liceu – N4 721 721 0 721 0 100% 
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Absolvenți județ BN Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși 
% de 

promov. 

Învățământ profesional – 

N3 

654 654 0 654 0 100% 

Învățământ postliceal – 

N5 (feb.2021) 

Învățământ postliceal – 

N5(iulie 2021) 

Învățământ postliceal – 

N5(august 2021) 

22 

72 

219 

22 

72 

219 

0 

0 

0 

22 

71 

219 

  

  

1 

100% 

98.61% 

100% 

TOTAL 1688 1688 0 1687 0 99.94% 

 

 

 

Evaluarea absolvenţilor și examenele de certificare competențe profesionale au revenit la forma 

inițială conform metodologiilor existente,  realizarea proiectului și susținerea orală – nivel 4, probra 

practică și proba orală – nivel 3 și probă practică, probă scrisă și realizarea și susținerea proiectului – 

nivel 5. 

 

 Rezultate statistice pe nivele de învățământ: 

a. Absolvenţi învăţământ liceal, filiera tehnologică - Nivel 4 
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Nr. 

crt. 
Calificarea profesională 

Absolvenți 

învățământ 

profesional 

1 Coafor-stilist 18 

2 Tehnician în gastronomie 15 

3 Tehnician de telecomunicații 23 

4 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 88 

5 Tehnician horticultor 19 

6 Tehnician în achiziții și contractări 23 

7 Tehnician în activităţi economice 302 

8 Tehnician în automatizări 26 

9 Tehnician în instalaţii electrice 20 

10 Tehnician în prelucrarea lemnului - seral 16 

11 Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere 29 

12 Tehnician în turism 23 

13 Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 44 

14 Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică 14 

15 Tehnician veterinar 19 

16 Tehnician agromontan 24 

17 Tehnician analize produse alimentare 18 

 Total 721 

 

 

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

 

Nr. 

crt. 
Calificarea profesională 

Absolvenți 

învățământ 

profesional 

1 Bucătar 28 
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Nr. 

crt. 
Calificarea profesională 

Absolvenți 

învățământ 

profesional 

2 Comerciant - vânzător 46 

3 Recepționer - distribuitor 20 

4 Confecționer produse textile 30 

5 Electrician exploatare joasă tensiune 29 

6 Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 23 

7 Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 37 

8 Lăcătuș mecanic prestări servicii 30 

9 Lucrător hotelier 10 

10 Pădurar 26 

11 Mecanic auto 130 

12 Mecanic agricol 12 

13 Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor 9 

14 Operator la mașini cu comandă numerică 34 

15 

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 

publică 

54 

16 Cofetar - patiser 23 

17 Brutar-patiser-preparator produse făinoase 18 

 18 Zootehnist 11 

19 Tâmplar universal 11 

20 Sudor 73 

 Total 654 

 

c. Absolvenți învățământ postliceal - nivelul 5 de calificare 
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Nr. 

crt. 
Calificarea profesională 

Absolvenți 

învățămân

t  

postliceal 

1 Asistent medical de farmacie 57 

2 Asistent medical generalist  219 

3 Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare 22 

4 
Tehnician proiectant urbanism și amenajarea 

teritoriului 

15 

  Total 313 

Examenele de certificare s-au desfăşurat conform cadrului normativ în vigoare 

Aspecte pozitive 

⮚  comisiile din centrele de examen s-au implicat cu multă seriozitate în organizarea şi 

desfăşurarea activității de evaluare. 

⮚ a fost respectată metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului, în toate centrele 

de examen, nefiind aplicate sancţiuni; 

⮚ temele de proiect au fost alese corespunzător, cuprinzând aspecte de importanţă practică şi 

teoretică; 

⮚ proiectele şi documentele de   examen au fost corect întocmite; 

⮚ au fost asigurate condițiile corespunzătoare pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor; 

⮚ unităţile de învăţământ – centru de examen, au luat toate măsurile impuse necesare pentru 

asigurarea unor condiţii optime. 

Aspecte negative 

Pentru că totul a fost bine organizat nu s-au semnalat nereguli. 

9.6.Olimpiade și concursuri școlare 

Olimpiadele și concursurile școlare s-au desfășurat conform OME 3066/27.01.2022 și 

cuprinse în Anexa 2 a respectivului ordin. La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăsud 

au fost derulate 45 de olimpiade școlare și  concursuri școlare înscrise în Calendarul competițiilor 

școlare cu finanțare ME. S-au înscris un număr de 851 elevi, din care au participat efectiv la competiții 

827. La etapa națională s-au calificat un număr de 195 elevi și 2 echipe de robotică, în unele cazuri 

promovând la etapa națională direct de la faza pe școală (Olimpiada de Arte vizuale, Arhitectură și 

Istoria Artelor, Olimpiada de Interpretare Vocală,  Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale (clasele 

IX-XII). Dintre cei 208 elevi calificați la etapa națională au obținut premii și mențiuni 94 elevi. 

Situație statistică premii și mențiuni obținute la etapa națională, pe școli. 
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NR. 

CRT. 

ȘCOALA NUMĂR PREMII ȘI 

MENȚIUNI OBȚINUTE 

1.        COLEGIUL NAȚIONAL ANDREI 

MUREȘANU BISTRIȚA 
12 

2.        COLEGIUL NAȚIONAL LIVIU REBREANU 

BISTRIȚA 
18 

3.        COLEGIUL NAȚIONAL GEORGE COȘBUC 

NĂSĂUD 
9 

4.        COLEGIUL NAȚIONAL PETRU RAREȘ 

BECLEAN 
12 

5.        COLEGIUL TEHNIC INFOEL BISTRIȚA 2 

6.        LICEUL CREȚTIN LOGOS BISTRIȚA 4 

7.        LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA 2 

8.        LICEUL DE ARTE CORNELIU BABA 

BISTRIȚA 
4 

9.        LICEUL DE MUZICĂ TUDOR JARDA 

BISTRIȚA 
12 

10.    LICEUL TEHNOLOGIC FLORIAN PORCIUS 

RODNA 
1 

11.    LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU 2 

12.    LICEUL TEORETIC CONSTANTIN ROMAN 

VIVU TEACA 
1 

13.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU 

BISTRIȚA 
3 

14.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE SILAȘI 

BECLEAN 
3 

15.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU 

NĂSĂUD 
2 

16.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ V. NIMIGEANU 

NIMIGEA DE JOS 
3 

17.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHIUZA 1 

18.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIREȘOAIA 1 

19.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BISTRIȚA 1 
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NR. 

CRT. 

ȘCOALA NUMĂR PREMII ȘI 

MENȚIUNI OBȚINUTE 

20.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ REBRIȘOARA 1 

  TOTAL 94 

Situație statistică premii și mențiuni obținute la etapa județeană, pe școli și calificare la 

etapa națională a Olimpiadelor Școlare 

NR. CRT. ȘCOALA NUMĂR 

21.    COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" 

BISTRIȚA 

39 

22.    COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" 

BISTRIȚA 

30 

23.    COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" 

NĂSĂUD 

26 

24.    LICEUL DE MUZICĂ TUDOR JARDA BISTRIȚA 22 

25.    COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" 

BECLEAN 

24 + echipă robotică 

26.    LICEUL DE ARTE "CORNELIU BABA" BISTRIȚA 13 

27.    COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA 7 

28.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIOREL NIMIGEANU” 

NIMIGEA DE JOS 

7 

29.    LICEUL CREȘTIN „LOGOS” BISTRIȚA 5 

30.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" 

BISTRIȚA 

5 

31.    LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ROMANU 

VIVU" TEACA 

4 

32.    ȘC. GIMN. „GRIGORE SILAȘI” BECLEAN 3 

33.    LICEUL TEORETIC „SOLOMON HALIȚĂ” 

SÂNGEORZ-BAI 

3 + echipă robotică 

34.    LICEUL TEHNOLOGIC "FLORIAN PORCIUS" 

RODNA 

2 

35.    LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" 

MAIERU 

2 
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NR. CRT. ȘCOALA NUMĂR 

36.    LICEUL TEHNOLOGIC „ION CĂIAN ROMÂNUL” 

CĂIANU MIC 

2 

  

37.    LICEUL TEHNOLOGIC TELCI  2 

38.    LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA 2 

39.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" 

NĂSĂUD 

2 

40.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” 

BISTRIȚA 

2 

41.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIREȘOAIA 2 

42.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILVA MARE 2 

43.    ȘC. GIMN. ,,I. I  MUREȘANU" REBRIȘOARA 1 

44.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ENEA GRAPINI" ȘANȚ 1 

45.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA 1 

46.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LEȘU 1 

47.    ȘCOALA GIMNAZIALĂ URIU 1 

48.    ȘCOALA PROFESIONALĂ TÂRLIȘUA 1 

49.    LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA  1 

  TOTAL 213 + 2 echipe de robotică 
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CONCLUZII 

În anul școlar 2021 – 2022, Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud  a implementat  

un program  managerial  corelat cu politicile educaționale naționale și direcțiile de acțiune 

operaționalizate la nivelul specificului județului vizând oferirea, în ciuda restricțiilor impuse de 

contextul pandemic, a unor demersuri educaționale calitative în centrul cărora să se afle elevul ca 

principal beneficiar. 

 Prin intermediul acestui program managerial, instituția s-a raportat la toate aspectele sistemului 

și procesului de învățământ, propunându-și implementarea optimă a curriculumului, pregătirea 

profesională a cadrelor didactice și a managerilor instituțiilor de învățământ,  valorizarea demersurilor 

didactice centrate pe formarea competențelor și implicit a profilelor absolventului, diseminarea 

exemplelor de bună practică, o colaborare interinstituțională eficientă cu  Centrul de Județean de  

Excelență, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Casa Corpului Didactic Bistrița-

Năsăud, Palatul Copiilor etc. 

Toate aspectele prezentate sintetic în acest document au devenit cartea de vizită  a 

Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud ca instituție reprezentativă  ce și-a asumat 

promovarea unei educații de calitate în  învățământul preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud, 

punctele vulnerabile identificate în anul școlar 2021-2022 devenind repere pentru finalitățile  

documentelor manageriale ale noului an școlar. 
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