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CAPITOLUL I 

 CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL ŞI SOCIAL, 

CULTURAL REFORMATOR CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 
 

 

În anul şcolar 2012-2013, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, şi-a proiectat şi organizat 

activitatea, urmărind aplicarea în practică a politicilor educaţionale şi a legislatiei naţionale. 

Pe parcursul anului şcolar au apărut, de asemenea, o serie de acte normative care au impus luarea unor 

măsuri concrete, atât la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean, cât şi la cel al unităţilor şcolare din 

teritoriu în vederea implementarii acestora.  

La baza elaborării programelor judeţene şi a organizării întregii activităţii, au stat următoarele acte 

normative:  

I.1. Legi: 
 Legea educatiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice; 

 Legea- cadru  nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice; 

 Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în 2011 a personalului plătit din fonduri publice; 

 Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 

didactic auxiliar din învăţământ; 

 Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru 

completarea art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea 

unor măsuri financiare în domeniul bugetar; 

 Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG.nr. 24/2010 privind implementarea programului de 

încurajare a consumului de fructe în şcoli; 

 Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 

calculatoare, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 62/2011  a dialogului social; 
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I.2. Ordine ale ministrului: 
 OMEN nr.3271/2013 pentru modificarea şi completarea OMECTS nr.6239/2012 (mobilitate 

personal didactic); 

 OMEN nr.3434/2013 privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în 

învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014; 

 OMEN nr.3974/2013 pentru modificarea OMECTS nr.5606/2012 privind evaluarea naţională în 

anul şcolar 2012-2013; 

 OMEN nr.3732/2013 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu 

naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 OMECTS nr.3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de 

învăţământ; 

 OMECTS nr. 5635/2012 privind structura anului şcolar  2012- 2013; 

 OMECTS nr.5606/2012- organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale 2013; 

 OMECTS nr.5610/2012-organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat-2013; 

 OMECTS nr.5608/2012-organizarea şi desfăşurarea  admiterii în învăţământul liceal de stat, an 

şcolar 2013-2014; 

 OMECTS. nr.5222/2011-organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării 

profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagii de pregătire 

practică; 

 OMECTS nr.5552/2011 pentru modificarea anexei 1 la OMECTS. nr. 3753/2011-măsuri 

tranzitorii; 

 OMECTS nr. 5545/2011-metodologie de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă 

redusă în învăţământul obligatoriu; 

 OMECTS nr.5346/2011-stabilirea criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal; 

 OMECTS nr.5546/2011-metodologie privind  acordarea titlului de “Profesorul anului”; 

 OMECTS nr.5563/2011-privind  constituirea reţelei unităţilor de învăţământ pentru practica de 

masterat; 

 OMECTS nr.5573/2011-privind  Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului 

special şi special integrat; 

 OMECTS nr.5574/2011-privind servicii de sprijin educaţional; 

 OMECTS nr.5562/2011-metodologie privind echivalarea creditelor profesionale transferabile; 
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 OMECTS nr.5568/2011 –privind Regulamentul de organizare şi funcţionare  a învăţământului 

sportiv integrat; 

 OMECTS nr.5571/2011- Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului alternativ; 

 OMECTS nr. 5569/2011- Regulamentul de organizare şi funcţionare a  învăţământului de artă; 

 OMECTS nr.5577/11.2011-privind organizarea centrelor de excelenţă; 

 OMECTS nr. 5620/2010 pentru aprobarea programelor pentru concursul de ocupare a 

posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar;  

 OMECTS nr.5560/2011 privind mobilitatea  personalului didactic în învăţământul 

preuniversitar pentru anul şcolar 2012-2013; 

 OMECTS nr.5530/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor 

şcolare; 

 OMECTS nr.5730/2010 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a stagiilor de 

pregatire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2; 

 OMECI nr.5132/2009 privind metodologia desfăşurării activităţilor specifice funcţiei de 

diriginte; 

 OMECTS  nr. 5248/2011 privind aplicarea Programului „ A doua şansă”; 

 OMECI nr. 5092/2009 privind criteriiile specifice de acordare a sprijinului financiar în cadrul 

Programului” Bani de liceu”; 

 OMECTS nr. 5558/32011  privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului 

pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar în inspectoratele şcolare; 

 OMEdC nr. 5435/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi 

premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat;    

 OMECTS nr. 5555/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională;  

 OMECTS nr.5547/2011 privind regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 OMECTS nr.5550/2011 privind Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului 

naţional de etica din învăţământul preuniversitar; 

 OMECTS nr. 5549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind concursul de selecţie a cadrelor 

didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional; 

 OMECTS nr.5545/2011 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a claselor 

cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu; 
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 OMECTS nr.5489/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studiu 

într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar; 

 OMECTS nr.5488/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru organizarea şi 

funcţionarea consorţiilor şcolare; 

 OMECTS nr.5556/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare; 

 OMECTS nr.5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea 

competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal;  

 OMECTS nr.5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala 

după şcoală”; 

 OMECTS nr.4865/2011 privind stabilirea obligaţiilor didactice de predare a personalului de 

conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi unităţile conexe precum şi a 

personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi casa corpului didactic; 

 OMECTS nr.6563/2011 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia 

de echivalare a ECTS/SECT; 

 OMECTS nr.5553/2011- Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea  pe baza  

ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată; 

 OMECTS nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de 

învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar; 

 OMECTS nr. 6551/2011 privind întocmirea documentelor şcolare şi universitare oficiale în 

limba română; 

 OMECTS nr.5485/2011 privind constituirea corpului mentorilor; 

 OMECTS nr.5449/2011 privind constituirea corpului de experţi în management educaţional; 

 OMECTS nr.5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de 

sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 

învăţământul de masă; 

 OMECTS nr.5575/2011 pentru aprobarea Metodologiei–cadru privind şcolarizarea la domiciliu, 

respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale; 

 OMECTS nr.5563/2011 privind aprobarea Condiţiilor de constituire a reţelei permanente de 

unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masteratului didactic; 

 OMECTS nr.5554/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a caselor corpului 

didactic; 
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 OMECTS nr.5559/2011 privind concediul de odihnă pentru personalul didactic din 

învăţământul preuniversitar; 

 OMECTS nr5557/2011 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general 

adjunct şi director al casei corpului didactic; 

 OMECTS nr.5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 

documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 OMECST nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învăţământul preuniversitar de stat; 

 OMECTS nr.5561/2011 privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; 

 OMECT nr.4925/2005 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

 OMECTS/OMS nr.5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de 

sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ privind acordarea asistenţei 

medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos; 

 OMECTS nr.5572/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind Registrul naţional al 

performanţelor sportive; 

 OMECTS nr.5487/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea în 

învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul învăţământului liceal-filiera 

tehnologică sau vocaţional; 

 OMECTS nr.3539/2012 pentru aprobarea contractului de pregatire practică a elevilor din 

învăţământul profesional şi tehnic; 

 OMECST nr.3283/2012 pentru modificarea OMECTS nr.6564/2011 privind Procedura de 

atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

 OMECTS nr.3168/2012 privind organinzarea şi funcţionarea învăţământului profesional cu 

durata de 2 ani; 

 OMECST nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a 

preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 OMECTS nr.3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul 

activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare; 
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 OMECTS nr.6194/2012 privind Normele metodologice de organizare şi funcţionare a 

programelor de conversie profesională a cadrelor didactice; 

 OMECTS nr.5625/2012 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 

ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din unităţile de învăţământ particular 

preuniversitar; 

 OMECTS nr.6000/2012 privind metodologia primirii la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini 

din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular din România; 

 OMECT nr.5755/2012 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul primar, ciclul 

achiziţiilor fundamentale-clasa pregătitoare, învăţământ special; 

 OMECTS.nr.5773/2012 privind metodologia de întocmire, completare şi valorificare a 

raportului  de evaluarea a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a 

comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei 

pregătitoare; 

 OMECTS nr.4613/2012 privind modificarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată prin OMECTS nr.6143/2011; 

 

I.3. Hotărâri ale Guvernului României:  
 

 HG nr.72/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului standard 

per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 HG nr.1395/2011 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din 

bugetele locale pe baza standardelor de cost/elev/preşcolar pentru anul 2011-2012; 

 HG nr. 721/14.05.2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr. 844/2002 privind 

aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 

învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare; 

 HG nr.1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii 

care frecventează învăţământul profesional; 

 HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale 

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 
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I.4. Ordonanţe /ordonanţe de urgenţă ale guvernului 
 

 OUG nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei 

publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile si autorităţile 

publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor; 

 OUG nr. 29 privind reglementarea unor măsuri bugetare; 

 OUG nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi 

în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în 

perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013; 

 OUG nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale; 

 OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările ulterioare; 

 OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 OUG nr. 24/2010 pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în 

şcoli; 

 OUG nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar; 

 OUG nr. 74/2010 privind modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei şi cercetării; 

 OUG nr.109/2010 privind unele măsuri financiar- bugetare; 

 OUG nr.76/2010 privind modificarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a cotractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii; 

 OUG nr. 52/2011 privind verificarea contractelor de achizitii publice, concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii; 

 

I.5. Instrucţiuni: 
 

 Instrucţiunea nr.1/2011 privind menţinerea în activitate ca titular peste vârsta standard de 

pensionare; 

 Instucţiunea nr.2/2011privind decontarea navetei cadrelor  didactice; 

 Instrucţiunea nr.3/2011 pentru punerea în aplicare a art.253 din Legea educaţiei naţionale  

nr.1/2011; 
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 Instrucţiunea nr.4/2011 privind finanţarea cheltuielilor pentru examinarea medicală obligatorie 

periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia celei care, potrivit 

legii, se efectuează gratuit; 

 Instrucţiunea nr. 5/2011 privind ocuparea posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul 

anului şcolar 2011/2012; 

 Instrucţiunea nr. 6/2011 privind funcţionarea  formaţiunilor de studiu; 

 

I.6. Precizări 
 

Precizări MEN nr.33675/28.02.2013 referitoare la procedura de înfiinţare şi de obţinere a personalităţii 

juridice pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular; 
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CAPITOLUL II 

REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN 
ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

 

II.1. Număr de unităţi de învăţământ  
 

Structura reţelei de învăţământ pe anul şcolar 2012-2013 Număr uniăţit 

TOTAL UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 442 

 din care:  

- grădiniţe 220 

- şcoli  primare 106 

- şcoli  gimnaziale  90 

- colegii 4 

- licee 19 

- şcoli postliceale  1 

- învăţământ special 2 

 

II. 2. Numărul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică 

       Total pe judeţ - 104 din care: 
                                             - 63 mediul rural, din care: 8 licee   
              54 şcoli gimnaziale  

              1   grădiniţă 

                                             - 41 mediul urban, din care: 4 colegii 

               11 licee 

                 1 şcoală postliceală  

               13 şcoli gimnaziale 

               3 grădiniţe 

               4 palatul/ clubul copiilor  

               1 unitate învăţământ special  

               1 club sportiv şcolar  

               3 ISJ, CCD, CJRAE          
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Denumirea unităţii 

de învăţământ cu 

PJ 

Unitate/unităţile  de învăţământ 

arondată/arondate 

Număr grupe/clase, număr preșcolari/elevi la nivelul întregii unități de învățământ cu personalitate juridică TOTAL  

nivel preșcolar nivel primar nivel gimnazial 
nivel 

profesional 
nivel liceal nivel postliceal 

grupe/ 

clase 

preșcola

ri/elevi nr. 

grupe 

nr. 

preşcolari 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 
nr. elevi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

GIMNAZII RURAL -  54 PJ 

                              

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Agrij  

Școala Primară Răstolțu 

Deșert 

4 58 6 78 4 67             14 203 
Grădinița cu Program Normal 

Agrij 

Grădinița cu Program Normal 

Răstolțu Deșert 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Almașu  

Grădinița cu Program Normal 

Almașu 

1,5 32 4 61 4 53             9,5 146 Școala Primară Mesteacănu 

Grădinița cu Program Normal 

Mesteacănu 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Jebucu 

Grădinița cu Program Normal 

Jebucu 

1 15 2 35 3 41             6 91 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Băbeni 

Grădinița cu Program Normal 

Băbeni 
2 46 4 60 4 48             10 152 

Școala Primară ”Vasile Iluțiu” 

Ciocmani 
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Grădinița cu Program Normal 

Ciocmani 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Bălan 

Grădinița cu Program Normal 

Bălan 

6 92 14 200 8 157             28 449 

Școala Primară Gălpîia 

Grădinița cu Program Normal 

Gălpîia 

Școala Primară ”Ioanichie 

Druhora” Chendrea 

Grădinița cu Program Normal 

Chendrea 

Școala Gimnazială Gîlgău 

Almașului 

Grădinița cu Program Normal 

Gîlgău Almașului 

Școala Primară  Chechiș 

Grădinița cu Program Normal 

Chechiș 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Bănișor 

Grădinița cu Program Normal 

Bănișor 

3 36 5 61 5 74             13 171 Școala Gimnazială Peceiu 

Grădinița cu Program Normal 

Peceiu 

Școala 

Gimnazială 

”Avram Iancu” 

Aluniș 

Școala Primară Benesat 

4 53 5 54 2 30             11 137 

Grădinița cu Program Normal 

Benesat 

Școala Primară  Biușa 

Grădinița cu Program Normal 
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Biușa 

Grădinița cu Program Normal 

Aluniș 

Școala 

Gimnazială 

”Gheorghe 

Șincai” Bobota 

Grădinița cu Program Normal 

Bobota 

6 110 13 226 8 177             27 513 

Școala cu Primară Zalnoc 

Grădinița cu Program Normal 

Zalnoc 

Școala Gimnazială Derșida 

Grădinița cu Program Normal 

Derșida 

Școala 

Gimnazială 

”Simion 

Bărnuțiu” Bocșa 

Grădinița cu Program Normal 

Bocșa 

4 51 8 94 5 100             17 245 

Școala Primară Sălăjeni 

Grădinița cu Program Normal 

Sălăjeni 

Școala Primară Câmpia 

Grădinița cu Program Normal 

Câmpia 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Borla 

Grădinița cu Program Normal 

Borla 3 55 7 79 4 53             14 187 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Boghiș 

Școala Primară Bozieș 

4 61 10 126 7 93             21 280 

Grădinița cu Program Normal 

Boghiș 

Grădinița cu Program Normal 

Bozieș 

Școala Grădinița cu Program Normal 4,5 73 9 135 4 92             17, 5 300 
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Gimnazială Nr. 

1 Buciumi 

Buciumi 

Școala Primară Sângiorzu  de 

Meseș 

Grădinița cu Program Normal 

Sângiorzu de Meseș 

Școala Primară  Bodia 

Grădinița cu Program Normal 

Bodia 

Școala Primară Bogdana 

Grădinița cu Program Normal 

Bogdana 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Camăr 

Grădinița cu Program Normal 

Camăr 3 52 7 98 6 94             16 244 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Carastelec 

Grădinița cu Program Normal 

Carastelec 2 35 3 34 4 48             9    117 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Chieșd 

Școala Primară Sighetu 

Silvaniei 

6 107 9 147 6 116             21 370 
Grădinița cu Program Normal 

Chieșd 

Grădinița cu Program Normal 

Sighetu Silvaniei 

Școala 

Gimnazială 

”Horea” Cizer 

Grădinița cu Program Normal 

Nr. 1 Cizer 2 50 5 101 4 80             11 231 

Școala 

Gimnazială Nr. 

Grădinița cu Program Normal 

Coșeiu 
3 37 4 46 4 47             11    130 
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1 Coșeiu Școala Primară Chilioara 

Grădinița cu Program Normal 

Chilioara 

Școala Gimnazială Archid 

Grădinița cu Program Normal 

Archid 

Școala 

Gimnazială 

”Marcus 

Aurelius” 

Creaca 

Grădinița cu Program Normal 

Creaca 

7 102 7 111 8 116             22 329 

Școala Gimnazială Jac 

Grădinița cu Program Normal 

Jac 

Școala Primară Brebi 

Grădinița cu Program Normal 

Brebi 

Grădinița cu Program Normal 

Lupoaia 

Grădinița cu Program Normal 

Prodănești 

Școala Primară Borza 

Grădinița cu Program Normal 

Borza 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Cristolț 

Grădinița cu Program Normal 

Cristolț 

2,5 26 4 40 4 35             11 101 

Școala Gimnazială  Nr. 1 

Văleni 

Grădinița cu Program Normal 

Văleni 

Școala Primară  Muncel 
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Grădinița cu Program Normal 

Muncel 

Școala Primară Poiana Onții 

Școala 

Gimnazială 

”Vasile Breban” 

Crișeni 

Grădinița cu Program Normal 

Crișeni 

4 58 7 88 3 40                  14 186 

Școala Primară Gârceiu 

Grădiniţa cu Program Normal 

Gârceiu 

Şcoala Primară Cristur  

Grădiniţa cu Program Normal 

Cristur 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Cuzăplac 

Grădiniţa cu Program Normal 

Cuzăplac 

3 52 7 83 4 60             10 195 

Şcoala Primară Petrindu 

Grădiniţa cu Program Normal 

Petrindu 

Şcoala Primară Tămaşa 

Grădiniţa cu Program Normal 

Tămaşa 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Dobrin 

Grădiniţa cu Program Normal 

Dobrin 

4 54 7 88 3 34             14 176 

Şcoala Primară Verveghiu  

Grădiniţa cu Program Normal 

Verveghiu  

Şcoala Primară Doba   

Grădiniţa cu Program Normal 

Doba 

Scoala Primară Sîncraiu 
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Silvaniei 

Gradinita cu Program Normal 

Sîncraiu Silvaniei 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Dragu 

Grădiniţa cu Program Normal 

Dragu 

2 30 8 101 4 76             14 207 
Şcoala Primară  Voivodeni  

Grădiniţa cu Program Normal 

Voivodeni 

Şcoala Primară  Adalin  

Școala 

Gimnazială Nr. 

1  Fildu de 

Mijloc 

Grădiniţa cu Program Normal 

Fildu de Mijloc 

4 63 6 79 3 41             13 183 

Şcoala Primară Fildu de Sus 

Grădiniţa cu Program Normal 

Fildu de Sus  

Şcoala Primară Fildu de Jos  

Grădiniţa cu Program Normal 

Fildu de Jos 

Şcoala Primară Tetişu 

Grădiniţa cu Program Normal 

Tetişu  

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Gîrbou 

Grădiniţa cu Program Normal 

Gîrbou 

4 53 6 95 4 74             14 222 

Şcoala Primară Călacea 

Şcoala Primară Popteleac  

Grădiniţa cu Program Normal 

Călacea  

Grădiniţa cu Program Normal 

Popteleac 

Școala Grădiniţa cu Program Normal 6 93 9 111 5 106             20 310 
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Gimnazială 

”Avram Iancu” 

Halmășd 

Halmăşd 

Şcoala Primară Drighiu  

Grădiniţa cu Program Normal 

Drighiu  

Şcoala Primară Aleuş 

Grădiniţa cu Program Normal 

Aleuş 

Şcoala Primară  Cerîşa 

Grădiniţa cu Program Normal 

Cerîşa  

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Hereclean 

Grădiniţa cu Program Normal 

Hereclean 

2 33 3 36 3 37             8 106 Şcoala Primară Badon 

Grădiniţa cu Program Normal 

Badon  

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Panic 

Grădiniţa cu Program Normal 

Panic 

4 70 7 88 6 73             17 231 

Şcoala Primară Dioşod  

Grădiniţa cu Program Normal 

Dioşod 

Şcoala Gimnaziala Guruslău 

Grădiniţa cu Program Normal 

Guruslău 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Horoatu 

Crasnei 

Grădiniţa cu Program Normal 

Stârciu 

4 76 9 128 8 112             21 316 Şcoala  Gimnazială Stîrciu 

Grădiniţa cu Program Normal 

Horoatu Crasnei  

Școala Grădiniţa cu Program Normal 9 134 14 190 15 194             38 518 
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Gimnazială Nr. 

1 Ip 

Ip  

Şcoala Gimnazială Cosniciu 

de Jos  

Grădiniţa cu Program Normal 

Cosniciu de Jos 

Şcoala Primară Cosniciu de 

Sus 

Grădiniţa cu Program Normal 

Cosniciu de Sus 

Şcoala Gimnazială Zăuan 

Grădiniţa cu Program Normal 

Zăuan 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Letca 

Grădiniţa cu Program Normal 

Letca 

3 52 4 63 3 46             10 161 

Şcoala Primară Cozla 

Grădiniţa cu Program Normal 

Cozla 

Grădinița cu Program Normal 

Purcăreţ 

Şcoala Primară Lemniu  

Grădiniţa cu Program Normal 

Lemniu 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Lozna 

Grădiniţa cu Program Normal 

Lozna 

3 38 4 40 3 34             10 112 
Şcoala Primară  Valea Loznei 

Grădinița cu Program Normal 

Valea Loznei 

Şcoala Primară  Cormeniş 

Școala Grădiniţa cu Program Normal 5 73 9 116 4 89             18 278 
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Gimnazială Nr. 

1 Marca 

Marca 

Şcoala Primară Leşmir 

Grădiniţa cu Program Normal 

Leşmir 

Şcoala Primară Şumal 

Grădiniţa cu Program Normal 

Şumal 

Şcoala Primară  Porţ 

Grădiniţa cu Program Normal 

Porţ 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Măeriște 

Grădiniţa cu Program Normal 

Măerişte 

4 67 10 109 8 105             22 281 

Şcoala Primară Uileacu-

Șimleului 

Grădiniţa cu Program Normal-

Uileacu Șimleului 

Şcoala Primară  Doh 

Şcoala Primară Criştelec 

Grădiniţa cu Program Normal 

Criştelec  

Şcoala Gimnazială Giurtelecu-

Șimleului 

Grădiniţa cu Program Normal 

Giurtelecu-Șimleului 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Aghireș 

Grădiniţa cu Program Normal 

Aghireş 

5 72 11 128 7 92             23 292 Şcoala Primară Fetindia 

Şcoala Gimnazială Meseşenii 

de Sus 
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Grădiniţa cu Program Normal 

Meseşenii de Sus 

Şcoala Primară  Meseşenii de 

Jos 

Grădiniţa cu Program Normal 

Meseşenii de Jos 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Mirșid 

Grădiniţa cu Program Normal 

Mirşid  

4 86 6 96 4 71             14 253 

Şcoala Primară Moigrad 

Grădiniţa cu Program Normal 

Moigrad 

Şcoala Primară Popeni  

Grădiniţa cu Program Normal 

Popeni 

Școala 

Gimnazială 

”Traian Crețu” 

Năpradea 

Grădiniţa cu Program Normal 

Năpradea 

6 89 11 154 8 142             25 385 

Şcoala Primară  Traniş 

Grădiniţa cu Program Normal 

Traniş 

Şcoala Primară Someş 

Guruslău 

Grădiniţa cu Program Normal 

Someş Guruslău 

Şcoala  Gimnazială "Petre 

Hossu" Cheud 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 1 Cheud 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 2 Cheud 
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Școala Primară Nr. 2 Cheud 

Școala 

Giamnazială 

”Petri Mor” 

Nușfalău 

Şcoala Primară  Bilghez 

6 120 14 211 11 189             31 520 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nuşfalău 

Grădinița cu Program Normal  

Bilghez 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Pericei 

Şcoala Primară "Iuliu Maniu" 

Bădăcini 
    10 157 9 164             19 321 

Școala 

Giamnazială Nr. 

1 Plopiș 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 1 Plopiş 

6 90 11 148 9 121             26 359 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 2 Plopiş 

Şcoala Gimnaziala  Iaz 

Grădiniţa cu Program Normal 

Iaz 

Şcoala Gimnazială  Nr. 1  

Făgetu 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr.  1 Făgetu 

Şcoala Primară Nr. 2 Făgetu  

Şcoala Primară Nr. 3 Făgetu 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 2 Făgetu 

Școala 

Gimnazială 

”Gheorghe 

Munteanu” 

Poiana Blenchii 

Grădiniţa cu Program Normal 

Poiana Blenchii  

3 39 5 68 4 57             12 164 Şcoala Primară  Gostila  

Grădiniţa cu Program Normal 

Gostila 
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Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Românași 

Grădiniţa cu Program Normal 

Românaşi 

7 

108 11 153 5 108             23 369 

Şcoala Primară Ciumărna 

Grădiniţa cu Program Normal 

Ciumărna 

Şcoala Primară Păuşa  

Grădiniţa cu Program Normal 

Păuşa 

Şcoala Primară Poarta 

Sălajului  

Grădiniţa cu Program Normal 

Poarta Sălajului 

Şcoala Primară Chichişa  

Grădiniţa cu Program Normal 

Chichişa 

Grădiniţa cu Program Normal 

Romita 

Şcoala Primară Romita 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Rus 

Grădiniţa cu Program Normal 

Rus 

2 33 5 54 4 47             11 134 

Grădiniţa cu Program Normal 

Buzaş 

Şcoala Primară Fîntînele -Rus 

Grădiniţa cu Program Normal 

Fîntînele-Rus 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Șimișna  

Grădiniţa cu Program Normal 

Şimişna  1 19 3 46 4 48             8 112 

Școala Grădiniţa cu Program Normal 3 40 4 47 4 51             11 138 
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Gimnazială 

”Petre Dulfu” 

Sălățig 

Sălăţig 

Şcoala Primară Noţig 

Grădiniţa cu Program Normal 

Noţig 

Grădiniţa cu Program Normal 

Bulgari 

Grădiniţa cu Program Normal 

Mineu 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Deja 

Grădinița cu Program Normal 

Deja 
2 35 5 71 4 62             11 168 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Sânmihaiu 

Almașului  

Grădiniţa cu Program Normal 

Sînmihaiu Almaşului 

2 47 5 77 4 65             11 189 

Şcoala Primară Bercea 

Grădiniţa cu Program Normal 

Bercea 

Şcoala Primară Sîntă Mărie 

Grădiniţa cu Program Normal 

Sîntă Mărie  

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Someș 

Odorhei  

Grădiniţa cu Program Normal 

Someş Odrohei 

5 80 10 138 5 106             20 324 

Şcoala Primară Inău 

Grădiniţa cu Program Normal 

Inău 

Şcoala Primară Domnin 

Grădiniţa cu Program Normal 

Domnin 

Şcoala Primară Şoimuş 

Grădiniţa cu Program Normal 
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Şoimuş 

Școala 

Gimnazială 

”Szikszay 

Lajos” Șamșud 

Grădiniţa cu Program Normal 

Şamşud 

5 81 9 116 5 97             19 294 Şcoala Primară Valea Pomilor 

Grădiniţa cu Program Normal 

Valea Pomilor 

Școala 

Gimnazială 

”Aurelia și 

Lazăr Cosma” 

Treznea 

Grădiniţa cu Program Normal 

Treznea 

3 40 4 49 4 47             11    136 Şcoala Primară Bozna 

Grădiniţa cu Program Normal 

Bozna 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Valcău de Jos 

Grădiniţa cu Program Normal 

Valcău de Jos 

7 126 12 185 11 156             30 467 

Grădiniţa cu Program Normal 

Lazuri 

Şcoala Gimnazială Valcău de 

Sus 

Grădiniţa cu Program Normal 

Valcău de Sus 

Şcoala Gimnazială Preoteasa 

Grădiniţa cu Program Normal 

Preoteasa 

Şcoala Primară Subcetate  

Grădiniţa cu Program Normal 

Subcetate 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Vîrșolț 

Grădiniţa cu Program Normal 

Vîrşolţ 
4 70 7 95 6 89             17 254 

Şcoala Primară Recea  

Grădiniţa cu Program Normal 



   

 25 

Recea 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Zalha 

Grădiniţa cu Program Normal 

Zalha 

2 24 4 40 3 32             9 96 
Şcoala cu Primară  Ceaca 

Grădiniţa cu Program Normal 

Ceaca 

Şcoala Primară  Valea Lungă 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Zimbor 

Grădiniţa cu Program Normal 

Zimbor 
2,5 38 3 39 3 50             8,5 127 

Grădinița cu Program Normal 

Sîncraiu Almașului 

GIMNAZII URBAN  - 13 PJ                             

Școala 

Gimnazială 

”Iuliu Maniu” 

Zalău 

Grădinița cu Program Normal 

Nr. 7 Zalău 
12 236 10 209 12 263             34 708 

Grădinița cu Program 

Prelungit ”Voinicel” Zalău 

Școala 

Gimnazială 

”Simion 

Bărnuțiu” Zalău 

Şcoala Primară Stîna 

12 280 19 468 15 377             46 1125 

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 1 Zalău 

Gradinita cu Program Normal 

Nr. 6 Zalau 

Școala 

Gimnazială 

”Porolissum” 

Zalău 

Școala Gimnazială  "George 

Coşbuc" Zalău 

13 294 13 266 12 232             38 792 
Grădinița cu Program 

Prelungit ”Pinochio” Zalău 

Grădinița cu  Program Normal 

Nr. 13 Zalău 

Școala Grădinița cu Program 13 331 14 319 11 265             38 915 
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Gimnazială 

”Gheorghe 

Lazăr” Zalău 

Prelungit Nr. 10 Zalău 

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 12 Zalău 

Școala 

Gimnazială 

”Mihai 

Eminescu” 

Zalău 

Grădinița cu Program 

Prelungit ”Ion Creangă” Zalău 

10 256 31 705 27 657             68 1618 

Școala 

Gimnazială 

”Corneliu 

Coposu” Zalău 

Grădinița cu Program 

Prelungit ”Dumbrava 

Minunată” Zalău 
7 172 14 319 12 317             33 808 

Școala 

Gimnazială 

”Andrei 

Mureșanu” Cehu 

Silvaniei  

Şcoala Primară  Nadiş 

10 198 12 229 10 226             32 653 

 Grădinița cu Program Normal  

Nadiș 

Şcoala  Primară "Gheorghe 

Şincai" Motiş  

Grădinița cu Program Normal 

Motiș 

Grădinița cu Program Normal 

”Piticot” Cehu Silvaniei 

Școala 

Gimnazială 

”Gyulaffy 

Laszlo” Cehu 

Silvaniei  

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 1 Cehu Silvaniei 

4 116 8 135 8 170             20 421 Școala Primară Ulciug 

Grădinița cu Program Normal 

Ulciug 

Școala 
Şcoala Primară  Husia 

    15 283 13 294             28 577 
Şcoala Primară  Rona  
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Gimnazială 

”Lucian Blaga” 

Jibou 

Școala 

Gimnazială 

”Silvania” 

Șimleu Silvaniei   0 0 21 430 17 424             38 854 

Școala 

Gimnazială 

”Horea” Șimleu 

Silvaniei  

Şcoala Primară Bic  

8 191 8 114 5 106             21 411 

Şcoala Primară  Cehei 

Grădiniţa cu Program Normal 

Bic 

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 1 Șimleu 

Silvaniei 

Grădiniţa cu Program Normal  

Nr. 2 Pusta 

Grădiniţa cu Program Normal  

Cehei 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1 Pusta 

  

    10 187 8 170             18 357 

Școala 

Gimnazială 

”Bathory Istvan” 

Șimleu Silvaniei          

  

    5 106 8 131             13 237 

GRĂDINIȚE  - 4 PJ                             

Grădinița cu 

Program 

Grădinița cu Program Normal 

Bădăcin 8 156                     8 156 
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Prelungit  Nr. 1 

Pericei  

Grădinița cu 

Program 

Prelungit 

”Prichindel” 

Jibou  

Grădinița cu Program Normal 

Nr. 2 Jibou 

22 448                     22 448 

Grădinița cu Program Normal 

Nr. 3 Jibou 

Grădinița cu Program Normal 

Cuceu 

Grădinița cu Program Normal 

Husia 

Grădinița cu Program Normal 

Rona 

Grădinița cu Program Normal 

Var 

Grădinița cu 

Program 

Prelungit Nr. 2 

Șimleu Silvaniei  

Grădinița cu Program Normal 

Nr. 4 Șimleu Silvaniei 
9 176                     9 176 

Grădinița cu 

Program 

Prelungit Nr. 3 

Șimleu Silvaniei  

  11 200                     11 200 

COLEGII/ LICEE  - 23 PJ                             

Liceul 

Tehnologic 

”Cserey-Goga” 

Crasna 

Școala Primară  Ratin 

14 247 18 332 14 280 1 26 14 309     61 1194 

Școala Primară  Nr. 2 Huseni 

Școala Gimnazială Marin 

Grădinița cu Program Normal 

Crasna 
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Grădinița cu Program Normal 

Nr. 1 Huseni 

Grădinița cu Program 

Prelungit Crasna 

Grădinița cu Program Normal 

Marin 

Grădinița cu Program Normal 

Ratin 

Grădinița cu Program Normal 

Nr. 2 Huseni 

Liceul 

Tehnologic Nr. 1 

Gîlgău 

Grădiniţa cu Program Normal 

Gâlgău 

5 75 8 104 7 103 0 0 3 72 0 0 23 354 

Şcoala Gimnaziala   Fodora 

Grădiniţa cu Program Normal 

Fodora 

Şcoala  Primară Căpîlna 

Grădiniţa cu Program Normal 

Căpîlna  

Şcoala Primară Glod 

Grădiniţa cu Program Normal 

Glod 

Şcoala  Primară  Bîrsău Mare 

Grădiniţa cu Program Normal 

Bîrsău  Mare 

Liceul 

Tehnologic 

”Liviu 

Rebreanu” Hida 

Grădiniţa cu Program Normal 

Hida 
5 78 9 126 5 96 2 33 9 180 0 0 30 513 

Şcoala Primară Sîmpetru 

Almaşului 
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Grădiniţa cu Program Normal 

Sîmpetru Almaşului 

Şcoala Primară Racîş 

Grădiniţa cu Program Normal  

Racîş 

Şcoala Primară Trestia 

Grădiniţa cu Program Normal 

Trestia 

Liceul 

Tehnologic 

”Ioachim Pop” 

Ileanda 

Grădiniţa cu Program Normal 

Ileanda  

4 74 9 149 5 104 0 0 12 240 0 0 30 567 

Şcoala Primară Dolheni 

Grădiniţa cu Program Normal 

Dolheni 

Grădiniţa cu Program Normal 

Negreni 

Grădiniţa cu Program Normal 

Răstoci 

Liceul 

Tehnologic Nr. 1 

Nușfalău 

              1 23 13 259     14 282 

Liceul 

Tehnologic Nr. 1 

Sîg 

Grădiniţa cu Program Normal 

Sîg 

7 147 12 212 11 217 1 17 6 129     37 722 

Şcoala Gimnazială  Nr. 1 Tusa 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 1  Tusa 

Şcoala Primară Nr. 2 Tusa 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 1 Mal 

Şcoala Primară Nr. 2 Mal 
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Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 2 Mal 

Liceul 

Tehnologic Nr. 1 

Surduc 

Grădiniţa cu Program Normal 

Surduc 

4,5 73 11 160 8 147 1 18 10 209     35 607 

Şcoala Primară Brâglez 

Grădinița cu Program Normal 

Brâglez 

Şcoala Primară Cristolţel  

Grădiniţa cu Program Normal 

Cristolţel 

Şcoala Primară Tihău 

Grădiniţa cu Program Normal 

Tihău 

Şcoala Primară Turbuţa  

Liceul 

Tehnologic Nr. 1 

Sărmășag 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 3 Sărmăşag 

13 205 17 284 16 261     15 350     61 1100 

Școala Gimnazială Nr. 2 

Sărmășag 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 1 Sărmăşag 

Grădiniţa cu Program Normal 

Nr. 2 Sărmăşag 

Școala Gimnazială "Ady 

Endre" Lompirt 

Grădiniţa cu Program Normal 

Lompirt 

Şcoala Primară  "Ilosvai 

Selymes Peter" Ilişua 

Grădiniţa cu Program Normal 
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Ilişua 

Colegiul 

Național 

”Silvania” Zalău 

                  36 1052     36 1052 

Liceul Teoretic 

”Gheorghe 

Șincai” Zalău 

  

                27 780     27 780 

Liceul Ortodox 

”Sf. Nicolae” 

Zalău 

  

0 0 2 37 0 0 0 0 4 78 0 0 6 115 

Liceul Reformat 

”Wesselenyi” 

Zalău 

Grădiniţa cu Program Normal 

”Wesselenyi” Zalău 
2 34 5 104 3 35     13 360     23 533 

Colegiul Tehnic 

”Alesandru 

Papiu Ilarian” 

Zalău 

              1 15 40 1065     41 1080 

Liceul 

Tehnologic 

”Voievodul 

Gelu” Zalău 

  

            3 74 34 715 1 25 38 814 

Liceul 

Tehnologic 

”Mihai 

Viteazul” Zalău 

              3 62 30 726     33 756 

Liceul cu 

Program Sportiv 

”Avram Iancu” 

Zalău 

Grădinița cu Program Normal 

Nr. 4 Zalău 
10 180 11 205 13 234 0 0 5 106 0 0 39 725 

Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 5 Zalău 
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Liceul de Artă 

”Ioan Sima” 

Zalău  

Grădinița cu Program Normal 

Nr. 8 Zalău 
14 293 

9                  

2 

supli

m. 

204          

16 

supl. 

9           

6 

supl. 

179       

51 

supl. 

    4 115     

36        

8 

supl. 

791          

67 

supl. 
Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 11 Zalău 

Liceul 

Tehnologic 

”Gheorghe Pop 

de Băsești” 

Cehu Silvaniei  

  

                26 633     26 633 

Liceul Teoretic 

”Ion 

Agârbiceanu” 

Jibou  

  

                16 465     16 465 

Liceul 

Tehnologic 

”Octavian 

Goga” Jibou  Şcoala Primară Var  

0 0 12 227 10 217 0 0 17 447     39 891 

 Colegiul 

Național 

”Simion 

Bărnuțiu” 

Șimleu Silvaniei  

                  24 689     24 689 

Colegiul Tehnic 

”Iuliu Maniu” 

Șimleu Silvaniei  

                  26 629 1 30 27 659 

Liceul 

Tehnologic 

”Ioan Ossian” 

Șimleu Silvaniei  

              1 24 18 380 0 0 19 404 
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Școala 

Postliceală 

Sanitară  

  

                    9 252 9 252 

INVĂȚĂMÂNT SPECIAL - 1 PJ                           

Centrul Școlar 

pentru Educație 

Incluzivă Șimleu 

Silvaniei  

Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă "Speranţa" Zalău 
1 9 8,5 55 6,5 51     3 27     19 142 

                                

Inspectoratul 

Școlar Județean 

Sălaj                               

Casa Corpului 

Didactic Sălaj                               

Centrul Județean 

de Resurse și 

Asistență 

Educațională 

Sălaj 

Centrul Județean de Asistență 

Psihopedagogică Sălaj                             

Clubul Sportiv 

Școlar Zalău                               

Palatul Copiilor 

Zalău                               

Clubul Copiilor 

Jibou                               

Clubul Copiilor 

Șimleu Silvaniei                               
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Clubul Copiilor 

Cehu Silvaniei                                
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a. Repartiţia unităţilor de învăţământ în profil teritorial în anul şcolar  2012-2013 

 

Nr.

crt 

Unit 

fin. 

MEN 

CJ 

Grădiniţe Şcoli 
primare 

Şcoli 
gimnaziale 

Unităţi de 
nivel liceal 

Şcoli 
postliceale 

Invăţământ 
special 

rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban 

1 9 193 27 103 3 76 14 8 15 0 1 0 2 

Sursa de date: ISJ SALAJ 

 

b. Efectivele de copii şi elevi pe forme de învăţământ 

 

CATEGORII DE COPII ŞI ELEVI NUMĂR OBS. 

TOTAL COPII ŞI ELEVI 39526  

din care:   

- preşcolari 7744  

- elevi în clasele Pregătitoare -IV 11172  

- elevi în clasele V-VIII 9888  

- elevi liceu – total (zi, seral, frecvenţă 

redusă) 
10291  

- elevi înv. special (primar, gimnazial, 

liceal) 
121  

- elevi postliceal  (buget + taxă)  310  

 Sursa de date : ISJ SĂLAJ 

 

II. 3.  Situaţii comparative  (2009-2010,  2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) 
  

a. Efective de copii în grădiniţe/elevi în  învăţământul primar, învăţământul gimnazial  

 

Anul şcolar Număr total 

învăţământ preşcolar 

Număr total elevi 

învăţământ primar 

Număr total elevi 

învăţământ gimnazial 

2009-2010 9162 10502 10385 

2010-2011 9145 10268 10257 

2011-2012 9051 9887 9913 

2012-2013 7744 11172 9888 
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b. Unităţi cu personalitate juridică 

 

Anul 
şcolar 

Total 
unităţi cu 

personalita
te juridică 

Gră- 
diniţe 

Şcoli 
cu 
cls. 
I-

VIII 

Colegii/ 
licee/ 

grupuri 
şcolare 

Şcoli 
de arte 

şi 
meserii 

Unităţi 
învăţământ 

special 

Şcoli 
postli- 
ceale 

Palate/ 
cluburi 

ale 
elevilor 

Club 
sportiv 
şcolar 

ISJ şi 
unităţi 
conexe 

2008/ 

2009  

142 26 81 22 1 3 1 4 1 3 

2009- 

2010  

141 26 81 22 1 2 1 4 1 3 

2010-

2011 

126 21 71 23 0 2 1 4 1 3 

2011- 

2012 

115 15 67 23 0 1 1 4 1 3 

2012-

2013 

104 4 67 23 0 1 1 4 1 3 

2013-

2014 

115 15 67 23 0 1 1 4 1 3 
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A. MODIFICĂRI ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013, ÎN REȚEAUA UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT  

 

A.1. Unităţi cărora li s-a retras statutul de UNITATE CU PERSONALITATE începând cu 1 

septembrie 2012 - 11 unităţi de învăţământ 

1. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Zalău (devine structură la Şcoala Gimnazială “Simion 

Bărnuţiu” Zalău) 

2. Grădiniţa “Pinochio” Zalău (devine structură  la Şcoala Gimnazială “Porolissum” Zalău) 

3. Grădiniţa cu Program Prelungit “Voinicel” Zalău (devine structură  la Şcoala Gimnazială 

“Iuliu Maniu” Zalău) 

4. Grădiniţa cu Program Normal Nr. 7 Zalău (devine structură  la Şcoala Gimnazială Iuliu 

Maniu Zalău) 

5. Grădiniţa cu Program Normal Nr. 8 Zalău (devine structură  la Liceul de Artă “Ioan Sima” 

Zalău) 

6. Grădiniţa cu Program Prelungit “Ion Creangă” Zalău (devine structură  la Şcoala Gimnazială 

“Mihai Eminescu” Zalău) 

7. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 10 Zalău (devine structură  la Şcoala Gimnazială 

“Gheorghe Lazăr” Zalău) 

8. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 11 Zalău (devine structură  la Liceul de Artă “Ioan 

Sima” Zalău) 

9. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 12 Zalău (devine structură  la  Scoala Gimnazială 

“Gheorghe Lazăr” Zalău 

10. Grădiniţa Dumbrava Minunată Zalău (devine structură  la Şcoala Gimnazială “Corneliu 

Coposu” Zalău) 

11. Grădiniţa “Piticot” Cehu Silvaniei (devine structură  la Şcoala Gimnazială “Andrei 

Mureşanu” Cehu Silvaniei) 

 

A.2. Desfiinţări şcoli - 7 unităţi (datorită scăderii efectivelor de elevi, unitatea nu şi-a propus 

plan de şcolarizare) 

1. Şcoala Primară Solomon ( structură la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gîrbou) 

2. Şcoala Primară Chizeni (structură la Liceul Tehnologic Nr. 1 Gîlgău) 

3. Şcoala Primară Dăbâceni (structură la Liceul Tehnologic  Ioachim Pop Ileanda) 

4. Şcoala Primară Nr. 1 Mal (structură la Liceul Tehnologic Nr. 1  Sîg) 

5. Şcoala Primară Sîncraiu Almaşului (structură la Şcoala Gimnazială  Nr. 1 Zimbor) 

6. Şcoala Primară Hășmaș (structură la Școala Gimnazială  Nr. 1 Șimișna) 
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7. Şcoala Primară Cuceu (structură la Liceul Tehnologic  ”Octavian Goga” Jibou) 

 

A.3. Desfiinţări grădiniţe – 8 unităţi (scad efectivele de copii, nu s-a propus plan de 

şcolarizare) 

1. Grădiniţa cu Program Normal Ban ( structură la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bănişor) 

2. Grădiniţa cu Program Normal  Nr. 4 Cizer (structură la Şcoala Gimnazială ”Horea” Cizer) 

3. Grădiniţa cu Program Normal Ciglean (structură la Şcoala Gimnazială  “Marcus Aurelius” 

Creaca) 

4. Grădiniţa cu Program Normal Brusturi (structură la Şcoala Gimnazială  “Marcus Aurelius” 

Creaca) 

5. Grădiniţa cu Program Normal Doh ( structură la Şcoala Gimnazială  Nr. 1 Măerişte) 

6. Grădiniţa cu Program Normal Stâna  (structură la Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” 

Zalău) 

7. Grădiniţa cu Program Normal Vădurele (structură la Şcoala Gimnazială  “Traian Creţu” 

Năpradea) 

8. Grădiniţa cu Program Normal Hășmaș (structură la Școala Gimnazială Nr. 1  Șimișna) 

 

A.4. Reînfiinţări – 2 unităţi 

1. Grădinița cu Program Normal Brâglez (structură la Liceul Tehnologic Nr. 1  Surduc) 

2. Școala Primară Nr. 2 Cheud (structură la Școala Gimnazială ”Traian Crețu” Năpradea) 

 

A.5. Schimbări denumiri unităţi 

Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru unităţile de învăţământ preuniversitar se va realiza 

conform Procedurii de atribuire a denumirii unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 6564/2011. 

Potrivit precizărilor MECTS, începând cu anul şcolar 2012-2013, unităţile de învăţământ 

preuniversitar vor avea următoarele denumiri: 

1. unităţile de învăţământ pentru educaţie timpurie 

 - grădiniţa cu program normal 

 - grădiniţa cu program prelungit (Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Pericei) 

2. unităţile de învăţământ  pentru învăţământul primar 

 - şcoala primară. În judeţul  Sălaj şcolile  cu clasele I-IV se vor denumi şcoli  

primare (numele personalităţii – unde este cazul)  
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3. unităţile de învăţământ cu clasele I-VIII- şcoala gimnazială (unităţile gimnaziale cu 

personalitate juridică, dacă au nume de personalităţi îşi păstrează numele, iar la celelalte se 

adaugă Nr. 1) 

4. unităţile de învăţământ pentru nivelul liceal 

 - liceu teoretic (Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Zalău) 

 - liceu cu program sportiv 

 - clubul sportiv şcolar 

 - liceu tehnologic (toate unităţile liceale din judeţul Sălaj, denumite Grupuri Şcolare, 

se vor denumi Licee Tehnologice) 

 - colegiile naţionale şi colegiile tehnice din judeţ îşi păstrează denumirile avute. 

  

B. MODIFICĂRI ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014, ÎN REȚEAUA UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

B.1. Redobândirea statutului de unitate cu personalitate juridică – 11 grădinițe. 

B.2. Desființări unități – 9 unități 

 

B.2.1.Școli primare - 5 unități (datorită scăderii efectivelor de elevi) 

1. Şcoala Primară Stîna (structură a Școlii Gimnaziale ”Simion Bărnuțiu” Zalău 

2. Şcoala Primară Cehei (structură a Școlii Gimnaziale ”Horea” Șimleu Silvaniei 

3. Școala Primară Fetindia (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Aghireș) 

4. Școala Primară Bîrsău Mare (structură a Liceului Tehnologic Nr. 1 Gîlgău) 

5. Școala Primară Cîmpia (structură a Școlii Gimnaziale ”Simion Bărnuțiu”Bocșa) 

B.2.2. Grădinițe – 4 unități (datorită scăderii efectivelor de copii) 

1. Grădiniţa cu Program Normal Bulgari (structură la Şcoala Gimnazială ”Petre Dulfu” 

Sălățig) 

2. Grădiniţa cu Program Normal Sîncraiu Almașului (structură la Şcoala Gimnazială  

Nr. 1 Zimbor) 

3. Grădinița cu Program Normal Căpâlna (structură a Liceului Tehnologic Nr.1 Gîlgău) 

Grădinița cu Program Normal  Bîrsău Mare (structură a Liceului Tehnologic Nr. 1 

Gîlgău) 

B.2.3. Comasare gimnazii 

1. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Văleni, devine Şcoala Primară Nr. 1 Văleni (structură la 

Şcoala Gimnazială  Nr. 1 Cristolţ) 
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II.4. Reţeaua unităţilor de învăţământ particular în anul şcolar 2012-2013 
 

În anul şcolar 2012–2013 în judeţul Sălaj au funcţionat în învăţământul particular 2 unităţi de învăţământ preşcolar şi 3 unităţi de învăţământ postliceal. 

a. Invăţământ preşcolar 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

persoanei 

juridice 

Denumirea 

unităţii de 

învăţământ 

Nr.  şi dată 

decizie 

ISJ/ordin 

ministru 

privind 

autorizarea/ 

acreditarea 

Adresa/tel./ 

Fax/e-mail 

Total 

copii 

Număr de copii pe grupe 

Limba 

de 

predare 

Grupa mică Grupa mijlocie Grupa mare 

Număr 

grupe 

Număr 

copii 

Număr 

grupe 

Număr 

copii 

Număr 

grupe 

Număr 

copii 

1. Asociaţia 

”Maria 

Schinina” 

Grădiniţa 

„Sfânta 

Inimă a lui 

Isus” Zalău 

Ordin de 

acreditare 

O.M.E.C.T.S. 

3414/ 

29.02.2012 

Str  „22 Decembrie 1989”, 

nr. 25, tel. 0260 662187, 

Zalău, cod 450031 e-mail: 

sacro_cuore_zalau@yahoo.it 

 

37 

 

1 

 

22 

 

0,5 

 

5 

 

0,5 

 

10 

 

Română 

2. Biserica 

Creştină 

Baptistă 

maghiară, 

Zalău 

Grădiniţa 

Creştină 

David, 

Zalău 

Ordin de 

acreditare 

O.M.E.N. 

4015/ 

28.06.2013 

Str. Nicolae Balcescu, nr 2, 

tel fix: 0260615141, tel 

mobil 0735500036 , cod 

450033, e-mail: 

daviovoda@gmail.com 

33 0,5 20 0,25 8 0,25 5 Maghiară  

TOTAL  70 1,5 42 0,75 13 0,75 15  
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b. Învăţământ postliceal 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

persoanei 

juridice 

Denumirea 

unității de 

învățământ 

Nr. și data 

decizie ISJ/ 

ordin 

ministru 

privind 

autorizarea/ 

acreditarea 

Adresa/ 

telefon/ fax/ e-

mail 

Calificarea 

profesională 

Froma 

de înv. 

Număr de clase pe ani de studii și număr elevi 

Limba 

de 

predare 

Anul I Anul II Anul III 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

Număr 

clase 

Număr 

elevi 

1 Asociaţia 

Filantropică 

Medical 

Creştină 

„Christiana” 

 

Şcoala 

Postliceală 

Sanitară 

„Christiana” 

Zalău 

Ordinul nr. 

4578 din 

28.07.2010 

privind 

acordarea 

acreditarii 

pentru 

calificarea 

Asistent 

medical 

generalist 

Str. Torentului 

Nr. 1, Bl. P 13-

15, cod 450118 

e-mail: 

scoala_san@ya

hoo.com 

tel./fax: 0260 

612344 

Asistent 

medical 

generalist 

Zi 3 82 3 79 4 96 română 

Ordinul nr. 

5227 din 

23.09.2009 

privind 

acordarea 

autorizării de 

Asistent 

medical de 

farmacie 

Zi 1 33 1 28 1 23 română 

Asistent 

medical de 

radiologie 

Zi - - - - 1 14 română 
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funcţionare 

provizorie, 

pentru 

anumite 

calificări 

Asistent 

medical de 

balneofizio-

kinetoterapie 

Zi 1 17 - - 1 9 română 

2. Fundaţia 

Universitară 

„Vasile 

Goldiş”, 

Zalău 

Şcoala 

Postliceală 

„Vasile 

Goldiş”, 

Zalău 

Ordinul nr. 

5586 din 

10.10.2011 

privind 

acordarea 

autorizării de 

funcţionare 

provizorie 

Zalău,  450018, 

str. Corneliu 

Coposu, nr. 3, 

tel./fax: 

0260615464,  

Asistent 

medical 

generalist 

Zi 1 30 1 11 - - română 

3. Fundaţia 

Ecologică 

Green, 

Bucureşti 

Şcoala 

Postliceală 

FEG, Zalău 

Ordinul nr. 

6231 din 

07.11.2011 

privind 

acordarea 

autorizării de 

funcţionare 

provizorie 

Zalău,  str. 

Dumbrava, nr. 

48, bl. TCI 

tel./fax: 

0260610016 

Asistent 

medical 

generalist 

Zi 1 17 1 18 - - română 

Total 7 179 6 136 7 142        
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c. Învăţământul alternativ STEP BY STEP 

 

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale, învăţământul alternativ este o formă de organizare a procesului didactic, care oferă o 

altă variantă organizatorică decât cea din şcoala oficială. În judeţul Sălaj funcţionează o singură alternativă educaţională - „Step by Step”. 

Alternativa educaţională „Step by Step” este practicată în ţara noastră sub egida Centrului Step By Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, 

care asigură şi formarea profesională a cadrelor didactice care predau la grupele/clasele care funcţionează cu acest tip de alternativă educaţională. 

Învăţarea este organizată interdisciplinar, pe centre de activitate şi se desfăşoară în bună măsură sub formă de joc, respectându-se opţiunile şi ritmurile 

de lucru personale. Se pune accentul pe relaţiile dintre copii, pe legătura afectivă copil-educator şi pe implicarea părinţilor în organizarea activităţilor. 

Evaluarea se face pe parcurs, la finalul fiecărei unităţi de învăţare şi este concretizată în portofoliul învăţătoarei şi al fiecărui elev sub formă de fişe ce 

conţin obiectivele urmărite, gradul de atingere a acestora (integral, parţial, nerealizat) şi măsuri ameliorative, după caz. 

Situaţiile statistice pentru învăţământul alternativ, anul şcolar 2012-2013, sunt prezentate în tabelele de mai jos: 

c.1.  Învăţământ preşcolar 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

persoanei 

juridice 

Denumirea 

unităţii de 

învăţământ 

Adresa/tel./ 

Fax/e-mail 

Total 

copii 

Număr de copii pe grupe Limba 

de 

predare Grupa mică Grupa mijlocie Grupa mare 

Număr 

grupe  

Număr 

copii 

Număr 

grupe 

Număr 

copii 

Număr 

grupe 

Număr 

copii 

1.  Şcoala 

Gimnazială 

„Simion 

Bărnuţiu”, 

Zalău 

Grădiniţa cu  

Program 

Prelungit  Nr. 

1 Zalău 

Zalau, Str.Gh.Doja, Nr.13/A, tel: 

0260613762, e-mail: 

gradinita1zalau@yahoo.com 

102 1 18 1 32 2 62 română 

2.  Grădiniţa cu 

Program 

Grădiniţa cu 

Program 

Jibou, str. Parcului, nr. 3/C 

0260644484, e-mail: 

145 3 66 2 52 1 27 română 
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Prelungit 

„Prichindel”  

Jibou 

Prelungit 

„Prichindel”  

Jibou 

gradinita_prichindel@yahoo.com 

TOTAL 247 4 84 3 84 3 89  

 

c.2. Invățământ primar 

Nr. 

crt.  

Denumirea 

persoanei 

juridice  

Denumirea 

unității de 

învățământ  

Adresa/ telefon/ 

fax/ E-mail  

Total 

elevi  

Număr de copii pe grupe ”Step by Step” Limba 

de 

predare 

Clasa 

pregătitoare 

Clasa I Clasa 

a II-a 

Clasa 

a III-a 

Clasa 

a IV-a 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

1 Liceul 

,,Avram 

Iancu” 

Zalău 

Liceul 

,,Avram 

Iancu” 

Zalău 

Zalău, str. Avram 

Iancu, nr.38, 

tel/fax 

0260613411 

lic_avramaiancu

@yahoo.com 

15 -  -  - - - - 1 15 română 

10 -  -  - - - - 1 10 maghiară 

2 Şcoala 

Gimnazială 

„Iuliu 

Maniu” 

Zalău 

Şcoala 

Gimnazială 

„Iuliu 

Maniu” 

Zalău 

B-dul M. Viteazul, nr.35 

Zalău tel.0260613318, 

e-mail: scimaniu 

@yahoo.com 

83 - - 1 27 1 24 1 13 1 19 română 

3 Grupul 

Şcolar 

Grupul 

Şcolar 

Crasna,P-ta 

Eroilor, nr.14 

114 1 22 1  25 1 18 1 23 1 26 maghiară 
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„Cserey-

Goga” 

Crasna 

„Cserey-

Goga” 

Crasna 

tel/fax:026063606

2; 

grupscindcrasna

@yahoo.com 

4 Şcoala 

Gimnazială 

“Gyulaffy 

Laszlo” 

Cehu 

Silvaniei 

Şcoala 

Gimnazială 

“Gyulaffy 

Laszlo” 

Cehu 

Silvaniei 

Cehu Silvaniei, 

Str. Unirii, nr. 4, 

tel/fax: 

0260650935; 

scmaghcehu@yah

oo.com 

11 -  -  - - 1 11 - - maghiară 

TOTAL  233 1 22 2 52 2 42 3 47 4 70  
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II.5. A doua şansă 
 

Programul „A DOUA ŞANSĂ” se desfăşoară conform O.M. nr.5248/31.08.2011 respectiv a 

metodologiei specifice. 

Programul „A doua şansă” - învăţământ primar are ca scop sprijinirea copiilor/ tinerilor/ 

adulţilor pentru recuperarea învăţământului primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat 

acest nivel de studii și care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei. 

Învăţământul primar poate fi parcurs în doi ani. 

Programul "A doua şansă"-pentru învăţământul secundar inferior are drept scop sprijinirea 

persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care nu au finalizat învăţământul gimnazial, se desfăşoară pe 

durata standard de 4 ani, prin cursuri organizate săptămânal, îmbinând pregătirea în domeniul 

educaţiei de bază cu pregatirea pentru obţinerea calificării profesionale. 

 

În anul şcolar 2012/2013 acest program a fost derulat în următoarele unităţi de învăţământ : 

- Şcoala Gimnazială „L.Blaga” Jibou 

                                                  – 1 grupă învăţământ primar- 8 cursanţi  

                                                  - 1 grupă învăţământ secundar inferior- 18 cursanţi 

- Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău 

                                                 – 1 grupă învăţământ primar- 10 cursanţi  

                                                 - 1 grupă învăţământ secundar inferior- 18 cursanţi 

- Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmăşag 

                                                 - 1 grupă învăţământ secundar inferior- 12 cursanţi 

- Şcoala Gimnazială Nr.1 Someş Odorhei 

                                                 - 1 grupă învăţământ secundar inferior- 10 cursanţi 

 

 Aceste informaţii au fost transmise Agenţiei Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Sălaj pe baza protocolului încheiat şi a adresei nr. 26651/ 13.03.2013 
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CAPITOLUL III 
 RESURSE UMANE 

 
III.1. Organigrama Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj 
 

Anexa nr.34 OMECI nr. 4712 din 23.08.2010 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI  SĂLAJ 

Număr maxim de posturi 31,50 

Nr . 3589 / 05.07.2013 

Situaţia posturilor pe categorii de personal şi pe funcţii  

 

Nr. 
crt. 

Categoria de 
personal 

Funcţia Post/ 
normă 

 

A
.  

D
ID

A
C

T
IC

 

Conducere 3 
1 Inspector şcolar general  1 
2 Inspector şcolar general adjunct  1 
3 Inspector şcolar general adjunct  1 
 Departamentul Curriculum şi controlul asigurării calităţii 13,00 
4 Inspector şcolar de specialitate  - monitorizarea curriculumului 

descentralizat 
0.5 

5 Inspector şcolar de specialitate- învăţământ preprimar 1 
6 Inspector şcolar de specialitate -  învăţământ primar  1,5 
7 Inspector  şcolar de specialitate  - limba română  1 
8 Inspector şcolar de specialitate – limba maternă 0.5 
9 Inspector şcolar de specialitate -   limba engleză  0,5 
10 Inspector şcolar de specialitate -  limba franceză  0,5 
11 Inspector şcolar de specialitate  - matematică  1 
12 Inspector  şcolar de specialitate -  biologie  0,5 
13 Inspector şcolar de specialitate -  fizică  0,5 
14 Inspector şcolar de specialitate  - chimie  0,5 
15 Inspector şcolar de specialitate -  socio-umane, istorie  0,5 
16 Inspector  şcolar de specialitate -  geografie  0,5 
17 Inspector şcolar de specialitate - discipline tehnologice  1 
18 Inspector şcolar de specialitate -  arte  0,5 
19 Inspector şcolar de specialitate  - educaţie fizică  0,5 
20 Inspector şcolar de specialitate  - religie  0,5 
21 Inspector şcolar de specialitate -  informatică  0,5 
22 Inspector şcolar de specialitate  - învăţământ special  0,5 
23 Inspector şcolar de specialitate  minorităţi  naţionale 0,5  
 Departamaentul Descentralizare şi management instituţional. 

Dezvoltarea resursei umane 
4.5 

24 Inspector şcolar de specialitate pentru implementarea 
descentralizării instituţionale  

0,5 
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25 Inspector şcolar de specialitate managementul resurselor umane  1 
26 Inspector şcolar de specialitate cu activitatea mentorat 0.5 
27 Inspector şcolar de specialitate pentru dezvoltarea resurselor 

umane 
0,5 

28 Inspector şcolar de specialitate pentru educatie permanentă 0.5 
29 Inspector şcolar de specialitate pentru proiecte educaţionale 1 
30 Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământ particular şi 

alternative educaţionale 
0.5 

A.  TOTAL POSTURI PERSONAL DIDACTIC/ NORME DIDACTICE 20,5 

 

B
.  

N
E

D
ID

A
C

T
IC

 

Departamentul administrativ        11       
31 Contabil şef  1 
32 Contabil   1 
 Casier 0,5 
33 Juridic 1 
34 Secretariat şi arhivă 1 
35 Reţea şcolară, plan şcolarizare 1 
36 Salarizare-normare  1 
37 Audit  1 
38 Informatizare 1 
39 Investiţii 1,5 
40 Şofer 1 
B. TOTAL POSTURI PERSONAL NEDIDACTIC/ NORME NEDIDACTICE 11 

TOTAL POSTURI/ NORME  (A + B) 31,5 

 

 

NOTA: 1. COSTACHE RODICA – întregire norma inspector şcolar specialitatea discipline 

tehnologice.: adresa MEN nr. 48877/17.06.2013 cu data de 17.06.2013 

             2. JURCA ILDIANA – întregire norma cu 0,50 post inspector şcolar specialitatea 

învăţământ  particular şi alternative educaţionale: 01.07.2013 

             3. BOCŞA MARIA – contabil – şef – pensionare  cf. deciziei ISJ Sălaj nr. 2008/01.07.2013 

cu data de 05.07.2013 
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III.2. Organigrama C.C.D. Sălaj 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIUL RESURSE, 
INFORMARE, DOCUMENTARE, 

COMPARTIMENTUL 
FINANCIAR 

CONTABIL 
Ec. Lucia SURD 

COMPARTIMENTUL 
PROGRAME 

Prof. Corina 
BUMBAŞ 

Prof. Sanda 
BULGĂREAN 

Analist 
programator 

Bibliotecar  
Rodica TURC 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALE 

CONSILIUL  DE  
ADMINISTRAŢIE 

DIRECTOR -  CCD 
Prof. Corina FORŢ 

Prof. Alexandru 
MUREŞAN 
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III.3. Organigrama C.J.R.A.E. Sălaj 
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III.4. Situaţia privind numărul total de posturi din învăţământ pe anul şcolar 

2012-2013 aprobat de către MEN pe structura de personal şi pe surse de 

finanţare 
 

Acest număr nu este modificat faţă de numărul total de posturi aprobat pentru anul şcolar precedent. 

Numărul de posturi aprobat pentru Inspectoratul Şcolar al judeţului Sălaj, în schimb a fost redus cu 

1,5 norme aşa cum reiese din tabelul de mai jos începând cu data de 01.09.2013 conform OUG nr. 

77/2013. Tot în conformitate cu această ordonanţă de guvern, posturile vacante din învăţământ 

urmează a fi ocupate în funcţie de necesităţile fiecărei unităţi de învăţământ şi de încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate. 

 

PERSONAL(norme)    
FINANŢARE 

TOTAL NORME, 
d.c. DIDACTIC AUXILIAR NEDIDACTIC 

Fine an 
sc. 2012-

2013 

Inceput 
an sc. 
2013-
2014 

Fine an 
sc. 2012-

2013 

Inceput 
an sc. 
2013-
2014 

Fine 
an sc. 
2012-
2013 

Inceput 
an sc. 
2013-
2014 

Fine 
an sc. 
2012-
2013 

Inceput 
an sc. 
2013-
2014 

TOTAL pe surse de 
finanţare 4468,75 4467,25 3285,25 3284,75 352,5 352,5 831 830 

CONSILIU LOCAL 4206 4206 3073 3073 332 332 801 801 
CONSILIU 
JUDEŢEAN 158 158 135 135 13 13 10 10 
TOTAL APROBAT 
(CL+CJ) 4364 4364 3208 3208 345 345 811 811 
ISJ+unităţi conexe, d.c. 104,75 103,25 77,25 76,75 7,5 7,5 20 19 

ISJSj 31,5 30 20,5 20 0 0 11 10 
 

 

III.5. Situaţia posturilor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice vacante în 

anul şcolar 2012-2013 
 

 

Nr. 
Crt. 

SURSA DE FINANTARE NR. POSTURI 

 
POSTURI 

UNICE      

1 CONSILIU LOCAL 127 57 
2 CONSILIU JUDEŢEAN 4 4 
3 MEN 1 1 
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din care deblocate de M.E.N. au fost un număr de 23 posturi: 

 

CATEGORIA NUMĂR DE POSTURI 
ŞOFER: 10 
FOCHIST: 5 
BUCĂTAR: 4 
ÎNGRIJITORI: 1,5 
SECRETAR ŞC.: 1 
CONTABIL: 0,5 
LABORANT: 1 

 

III.6. Ocuparea posturilor cu personal / cadre didactice, cadre didactice 

auxiliare, personal nedidactic 
 

III.6.1. Număr total de cadre didactice/ personal didactic auxiliar/ personal nedidactic 
  

 
 

Număr total cadre didactice/ personal didactic 

auxiliar/ personal nedidactic la 1 octombrie 2013 

3290.25

  

345.00

 
 

832.00 

 
 

Didactic Didactic auxiliar Nedidactic
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 Repartizarea personalului din învăţământ pe categorii 

 

 Număr total 

posturi didactice 

Număr  personal 

didactic auxiliar 

Număr personal 

nedidactic 

01.10.2008 3725,5 332,5 934 

01.10.2009 3535 350 903 

01.10.2010 3332 352.50 856 

01.10.2011 3250 351 863.75 

01.10.2012 3286.25 348.50 831 

01.10.2013 
 

3290.25 
 

345.00 832.00 

 

 

 

 

 

Număr total cadre didactice/ personal didactic auxiliar/nedidactic

0.00

500.00

1000.00 

1500.00 

2000.00 
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Număr total posturi didactice Număr  personal didactic auxiliar Număr personal nedidactic

 

2013 

2012 
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III.6.2. Raportul număr cadre didactice/ număr personal didactic auxiliar/ număr personal 

nedidactic 

 

 

Număr cadre 
didactice 

Raportul număr 
cadre didactice/ 
număr personal 

auxiliar 

Raportul număr 
cadre didactice/ 
număr personal 

nedidactic 

01.10.2008 3725,5 11.10 3.75 
01.10.2009 3535 10.1 3.91 
01.10.2010 3332 9.45 3.89 
01.10.2011 3250 9.25 3.76 
01.10.2012 3286.25 9.42 3.95 
01.10.2013 3290.25 9.43 3.96 

 

 

III.6.3. Gradul de acoperire a normelor/posturilor   

 

 

Ocuparea posturilor în mediul urban la 01.10.2013 

1496

 

45.47%

215

 

6,50%

Titulari Suplinitori
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Nivel de şcolarizare Număr norme didactice Procentul de acoperire a 
normelor/ posturilor 

Preşcolar 540.00 100 % 

Primar 684.51 100 % 
Gimnazial 999 100 % 
Liceal  764.26 100 % 

 

DISTRIBUŢIA NORMELOR DIDACTICE PE
NIVELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

0 

200

400
600

800
1000

1200
1400

Preşcolar Primar Gimnazial Liceal 
 

Ocuparea posturilor în mediul rural la 1 octombrie 2013

1161

 
35.30%

418

 
12.73%

Titulari Suplinitori 
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Titulari şi suplinitori 

NORME ocupate de cadre didactice titulare NORME ocupate de cadre didactice suplinitoare 

2658 632.25 
 

 

III.7. Formarea continuă prin programe ale Casei Corpului Didactic Sălaj  
 

Casa Corpului Didactic Sălaj este centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială 

pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare din județ, devenind un promotor al activităţilor de 

formare la nivel judeţean şi regional (conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011).  

 Casa Corpului Didactic Sălaj contribuie la formarea continuă a personalului didactic, 

personalului de conducere, îndrumare şi control, a personalului didactic auxiliar din judeţ în 

concordanţă cu interesele şi nevoile individuale de dezvoltare personală, în vederea acumulării de 

credite profesionale transferabile. De asemenea, urmăreşte armonizarea ofertei programelor de 

formare continuă cu necesarul de formare continuă la nivel judeţean. 

Obiectivele generale și specifice stabilite în planul managerial al CCD Sălaj, pentru anul şcolar 

2012 – 2013 au fost: 

 

Obiective generale ale CCD Sălaj Obiective specifice 
OG1. Asigurarea formării și 
perfecționării cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar sălăjean. 

OS1. Analiza de nevoi în vederea asigurării dezvoltării 
profesionale a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar sălăjean 
OS2. Propunerea și derularea unor programe de formare 
adecvate nevoilor cadrelor didactice 
OS3. Evaluarea impactului formării continue asupra calităţii 
actului educaţional 

OG2. Creşterea calităţii actului 
educaţional prin diversificarea ofertei 
de formare continuă. 

OS1. Creşterea calităţii activităţilor ştiinţifice, metodice şi 
culturale 
OS2. Eficientizarea activităţii specifice bibliotecilor şi 
centrelor  de documentare şi informare 

OG3. Dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice prin proiecte şi 
parteneriate educaţionale. 

OS1. Coordonarea activităţii în școlile partenere şi în reţeaua 
de centre de documentare şi informare 
OS2. Realizarea de parteneriate în vederea iniţierii şi 
implementării de proiecte educaţionale 

OG4. Promovarea și consolidarea 
rolului Casei Corpului Didactic Sălaj 
în sistemul de învăţământ 
preuniversitar sălăjean. 

OS1. Editarea de publicaţii şi materiale didactice 
OS2. Promovarea resurselor educaţionale inovative 
OS3. Asigurarea accesului cadrelor didactice la resurse 
educaţionale 
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Așadar, după cum se observă în tabelul următor, obiectivele stabilite și prezentate au fost în 

concordanţa cu obiectivele strategice ale I.S.J. în domeniul resurselor umane: 

 

Obiectivele  Inspectoratului Școlar Judeţean Sălaj Obiectivele  Casei Corpului Didactic Sălaj 

1. Optimizarea managementului resurselor umane, în scopul 
dezvoltării carierei didactice şi a eficientizării activităţii 
manageriale, în contextul implementării legislaţiei secundare 
aferente noii Legi a Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011; 

1. Asigurarea formării și perfecționării 
cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar sălajean 

2. Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a 
personalului didactic prin monitorizarea impactului 
programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de 
învăţământ preuniversitar 

2. Creşterea calităţii actului educaţional prin 
diversificarea ofertei de formare continuă. 

3. Asigurarea accesului cadrelor didactice la proiectele 
strategice ale ISJ Sălaj în scopul implementării unui sistem 
flexibil al managementului calităţii formării continue; 

3. Dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice prin proiecte şi parteneriate 
educaţionale. 

4. Promovarea și consolidarea sistemului de învăţământ 
sălăjean 

4. Promovarea și consolidarea rolului Casei 
Corpului Didactic Sălaj în sistemul de 
învăţământ preuniversitar sălăjean. 

 
Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar sălajean au beneficiat, în anul școlar 2012 – 2013, 
de o ofertă bogată de programe de formare, din partea Casei Corpului Didactic Sălaj, prin cele 6 
programe de formare acreditate și 17 programe de formare avizate de către Ministerul Educației 
Naționale: 

 
Nr. 
Prg. 

Denumire program formare Tip 
program 

Nr. 
Ore/credite 

1. Consiliere şi orientare pentru dezvoltarea personală a elevului Acreditat 80 ore/ 
20 credite 

2. Strategii de lectură și interpretare a textului Acreditat 44 ore/ 
11 credite 

3. Designer pagini WEB Acreditat 36 ore/ 
10 credite 

4. Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii În curs de 
acreditare 
SIVECO 

93 ore/ 
25 credite 

5. Prevenţia retragerii timpurii a elevilor din sistemul de 
învăţământ 

Acreditat 82 ore/ 
20 credite 

6. Rolul clasei de elevi în educaţie Acreditat 80 ore/ 
20 credite 

7. EVALUAREA – componentă fundamentală a procesului de 
învăţământ 

Avizat MEN 25 ore 

8. Lectura şi comprehensiunea discursului nonliterar Avizat MEN 25 ore 
9. Educaţie pentru sănătate în şcoală Avizat MEN 25 ore 
10. Formarea competenţelor digitale a cadrelor didactice care 

utilizează calculatorul în activitatea didactică 
Avizat MEN 24 ore 

11. ADHD - Nevoia lor, prioritatea noastră Avizat MEN 25 ore 
12. Strategii diferenţiate şi tehnici de lucru cu copiii cu C.E.S din 

învăţământul de masă şi învăţământul special – elemente de 
didactică specială 

Avizat MEN 25 ore 
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13. Comunicare intra și interpersonală Avizat MEN 40 ore 
14. Management educaţional în sistem descentralizat Avizat MEN 28 ore 
15. Managementul proiectelor educaţionale şi a programelor 

comunitare 
Avizat MEN 25 ore 

16. Strategii alternative în activitatea didactică Avizat MEN 24 ore 
17. Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la copiii cu vârste de la 

3 la 7 ani 
Avizat MEN 40 ore 

18. Elaborarea şi aplicarea unui curriculum la decizia şcolii Avizat MEN 40 ore 
19. Relaţii publice şi comunicare Avizat MEN 24 ore 
20. Marketing educaţional Avizat MEN 28 ore 
21. Organizarea şi conducerea contabilităţii în unităţile de 

învăţământ 
Avizat MEN 20 ore 

22. Instruire metodică şi psihopedagogică în vederea susţinerii 
examenului  de definitivat 

Avizat MEN 20 ore 

23. Managementul programelor de formare Avizat MEN 25 ore 
 
 
III.7.1. Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 
sălăjean 
 
a) Programe de formare ale Casei Corpului Didactic, acreditate de M.E.N. 
 

Denumirea programului Nr. deciziei de 
acreditare 

Nr. 
credi

te 

Nr. 
participanţi 

Cost 
total 

Cost 
credit/cur

sant 
Consiliere şi orientare pentru 
dezvoltarea personală a elevului 

3285/17.02.2012 20 59 6238 5.29 

Strategii de lectură şi interpretare 
a textului 

3600/23.03.2012 11 21 1539 6.66 

Designer pagini WEB 6170/07.11.2011 10 54 2664 
 

4.93 

Prevenţia retragerii timpurii a 
elevilor din sistemul de 
învăţământ 

3106/30.01.2013 20 48 2794 2.91 

Total Programe 4 Total 
participanţi 182 

 
 
b) Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de MEN şi derulate prin CCD 
 
 

Furnizorul 
programului 

acreditat 

Denumirea 
programului 

Nr. deciziei de 
acreditare 

Nr. 
credite 

Nr. 
participanţi 

Cost 
total 

Cost 
credit/ 
cursant 

Asociaţia 
Didactikos 
Timişoara 

Management 
educaţional 

3001/05.01.2011 60 84 - - 
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c) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN 
 
Nr.  
crt. Tema Durata Nr.  

cursanţi 
Cost  
total 

Cost ora 
/cursant 

1. Evaluarea – componentă 
fundamentală a procesului de 
învăţământ 

25 ore 26 1004 1.54 

2. Lectura şi comprehensiunea 
discursului nonliterar 25 ore 24 824 1.37 

3. Educaţie pentru sănătate în şcoală 25 ore 25 1005 1.60 
4. Formarea competenţelor digitale a 

cadrelor didactice care utilizează 
calculatorul în activitatea didactică 

24 ore 24  894 1.55 

5. ADHD - nevoia lor, prioritatea 
noastră 25 ore 29 707 0.97 

6. Strategii diferenţiate şi tehnici de 
lucru cu copiii cu C.E.S. din 
învăţământul de masă şi 
învăţământul special – elemente de 
didactică specială 

25 ore 28  878 1.25 

7. Comunicare intra şi interpersonală 40 ore 25  1376 1.37 
8. Management educaţional în sistem 

descentralizat 28 ore 29  874 1.07 

9. Managementul proiectelor 
educaţionale şi a programelor 
comunitare 

25 ore 24 1208 2.01 

10. Strategii alternative în activitatea 
didactică 24 ore 29  833 1.20 

11. Dezvoltarea abilităţilor socio-
emoţionale la copiii cu vârste de la 
3 la 7 ani 

40 ore 30 1420 1.18 

12. Elaborarea şi aplicarea unui 
curriculum la decizia şcolii 40 ore 27 1433 1.33 

13. Relaţii publice şi comunicare 24 ore 28 759 1.13 
14. Marketing educaţional 28 ore 22 1043 1.69 
15. Organizarea şi conducerea 

contabilităţii în unităţile de 
învăţământ 

20 ore 25 600 1.20 

16. Instruire metodică şi 
psihopedagogică în vederea 
susţinerii examenului  de 
definitivat 

20 ore  103 3202 1.55 

TOTAL  498 18060  
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III.7.2. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de 
provenienţă 
 
 

a) Beneficiarii programelor de formare: 
 

Categoria de personal Nr. posturi – cf. machetei 
transmise de ISJ 

Nr. personal 
existent în 

judeţ 

Nr. personal 
participant la 

acţiuni de formare 
desfăşurate în anul 
şcolar 2012-2013 

Personal didactic 3286.25 3104 713 
- educatoare 535.55 510 119 
- învăţători/institutori 703.45 704 133 
- profesori 1808.6 1646 402 
- maiştri instructori 85.65 86 8 
- personal didactic cu funcţii 
de conducere, de îndrumare şi 
de control 

153 158 49 

Personal didactic auxiliar 348.50 315 53 
Personal nedidactic 831 795 - 

Total 4465.75 4214 764 
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b) Mediul de proveniență a cursanților 
 

 
Mediul Nr. programe derulate Nr. participanţi 
urban 21 509 
rural - 255 
Total 21 764 
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III.8. Perfecţionare prin grade didactice 
 

III.8.1. Legislaţia în vigoare care reglementează formarea şi dezvoltarea resurselor umane:  

 Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011; 

 Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

în anul şcolar 2012-2013 nr. 5560/17.11.2011; 

 Anexa 2 la OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, OM 

nr. 5720/20.10.2009; 

 Metodologie privind definitivarea în învăţământ- 2013. 

 

III.8.2. Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice prin grade didactice 

 

Procesul de acordare a gradelor didactice marchează evoluţia în carieră a personalului 

didactic în acord cu noul Cadru Naţional al Calificărilor şi cu standardele ocupaţionale asociate 

specializărilor didactice, precum şi în conformitate cu noile tendinţe privind dezvoltarea resurselor 

umane şi asigurarea calităţii în educaţie.  

În anul şcolar 2011-2012 în conformitate cu metodologia Formării continue a personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar, anexa la O.M. nr.5720/20.10.2009 şi Metodologia privind 

formarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, Anexa 2 la OMECTS nr. 

5561/2011.  

Inspectoratul Şcolar Sălaj a organizat următoarele acţiuni: 

 Realizarea echipei de metodişti la fiecare disciplină în vederea efectuării inspecţiilor curente 

şi speciale a cadrelor didactice înscrise la grade; 

 Instruirea cadrelor didactice metodişti ai ISJ Sălaj, prin prezentarea materialului: ,,Repere 

privind realizarea inspecţiilor şcolare (curente şi speciale) pentru definitivarea în învăţământ 

şi acordarea gradelor didactice II si I’’; 

Realizarea bazei de date privind prima inspecţie curentă a cadrelor didactice care se vor înscrie la 

gradul didactic II seria 2013 – 2015 şi la gradul didactic I seria 2014 – 2016; 

 Preluarea dosarelor cadrelor didactice înscrise la examenele pentru definitivarea în 

învăţământ sesiunea 2013, gradul didactic II seria 2012– 2014, gradul didactic I seria 2013 – 

2015; 
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 Transmiterea către departamentele pentru perfecţionarea personalului didactic din centrele 

universitare a listelor cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II seria 2012 – 2014 şi 

transmiterea dosarelor cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I seria 2013 – 2016; 

 Monitorizarea participării  la colocviul pentru înscrierea la gradul didactic I seria 2013 – 

2016; 

 Realizarea bazei de date privind efectuarea inspecţiilor curente şi speciale de către 

inspectorii de specialitate şi metodişti, inspecţii programate pentru semestrul I al anului 

şcolar 2013 – 2014. 

 Comunicarea în unităţile de învăţământ a cadrelor didactice a căror dosare au fost respinse 

pentru înscrierea la grade didactice;  

 Realizarea execuţiei bugetare privind finanţarea activităţilor de perfecţionare prin grade 

didactice în anul financiar 2013; 

 Realizarea proiectului de buget privind finanţarea activităţilor de perfecţionare prin grade 

didactice în anul financiar 2014. 

 Numirea comisiei judeţene privind examenul naţional de definitivarea în învăţământ; 

 Asigurarea logisticii privind desfăşurarea examenului de definitivare în învăţământ (iulie 

2014); 

 Întocmirea adeverinţelor de promovarea a examenului de definitivarea în învăţământ; 

 

În anul şcolar 2013 -2014 au fost derulate inspecţii şcolare curente şi speciale pentru cadrele 

didactice cuprinse la perfecţionarea prin grade didactice după cum urmează: 

 

Nr.crt Gradul didactic/perioada Nr.cadre didactice 
înscrise 

Obs. 

1. Definitivat-sesiunea 2013 154  
2. Gradul didactic II-seria 2011-

2013 
106  

3. Gradul didactic II-seria 2012-
2014 

117  

4. Gradul didactic I-seria 2010-2013 139  
5. Gradul didactic I-seria 2011-2014 107  
6. Gradul didactic I-seria 2012-2015 73  
 Total 696  
 

Aspecte pozitive: 

 Existenţa în unităţile de învăţământ a unor responsabili de comisii metodice cu experienţă 

didactică deosebită, cadre didactice cu gradul didactic I, care valorifică în activitatea de 
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perfecţionare la nivelul şcolii a experienţei pozitive didactice cuprinsă în lucrările metodico-

ştiinţifice pentru gradul didactic I; 

 Inspecţiile curente şi speciale pentru obţinerea gradelor didactice au fost monitorizate cu 

eficienţă şi s-au efectuat conform graficelor stabilite de I.S.J. Sălaj; 

 S-a realizat o legătură optimă cu D.P.P.D – centre universitare în ceea ce priveşte înscrierea şi 

transmiterea documentelor cadrelor didactice înscrise la grade; 

 A fost transmisă în unităţile şcolare informaţia privind susţinerea Colocviului pentru 

înscrierea la gradul didcatic I – seria 2013-2015; 

 S-a realizat cu responsabilitate Proiectul de buget pentru finanţarea activităţilor de 

perfecţionare pe anul scolar 2013 

Aspecte negative: 

 Aplicarea în mică măsură în lecţii a strategiilor didactice studiate cu ocazia pregătirii 

examenelor de susţinere a gradelor didactice; 

 Situaţii incomplete întocmite de şcoli în ceea ce priveşte înscrierea gradelor didactice la prima 

inspecţie curentă, condiţie pentru înscrierea cadrelor didactice la gradele II şi I; 

Existenţa unui număr relativ mare de cadre didactice care nu se  prezintă la examenele de grade, 

deşi au efectuat inspecţiile curente şi speciale. 

 

III.9. Resurse umane manageriale 

În  anul şcolar 2012-2013 la nivelul sistemului de învăţământ sălăjean au existat 130 posturi 

manageriale, din care 101 posturi de directori şi 29 de posturi de directori adjuncţi. Din cei 101 de 

directori 95 de directori sunt la învăţământul de masă, 1 director la învăţământul special şi 5 

directori la palate şi cluburi. Pe lângă aceştia, în sistemul de învăţământ privat din judetul Sălaj existau 2 

directori de grădiniţe private şi 3 directori de şcoală postliceală privată. 

Din cei 101 directori, 25 directori sunt nou delegaţi pentru această funcţie, 76 directori au 

primit delegaţie în continuare. Din cei 29 de directori adjuncţi au rămas în funcţie 20 de directori 

adjuncţi şi la 9 directori adjuncţi nu li s-a mai prelungit mandatul. 

Situaţia încadrării unităţilor şcolare cu directori/ directori adjuncţi 

 

Funcţia Total Numiţi cu delegaţie 
(prelungire de mandat) 

Numiţi cu delegaţie 
(noi) 

Directori 101 76 25 

Directori adjuncţi 29 20 9 
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În anul şcolar 2012-2013 toţi managerii unităţilor de învăţământ îşi exercită funcţia  în baza 

delegaţiei. Majoritatea directorilor şi directorilor adjuncţi au gradul didactic I şi doar un număr mic 

de manageri au definitivatul. 

În primul semestru al anului şcolar 2012-2013 7 directori şi 2 directori adjuncţi au participat la 

cursul de management intitulat „Management educaţional” organizat de CCD Sălaj. În semestrul al 

II-lea s-au format un număr de 60 de directori şi 13 directori adjuncţi în cadrul proiectului 

„Educatori pentru societatea cunoaşterii”, program de formare: Conducere, îndrumare şi controlul 

în procesul instructiv educativ. Proiectul a fost iniţiat de I.Ş.J. Bihor, iar durata cursurilor au avut un 

total de 65 de ore/17 credite. 

Din totalul de 63 de cadre didactice care au aplicat pentru intrarea în Corpul Naţional al Experţilor 

în Management Educaţional, un număr de 55 de cadre didactice au fost admise în perioada Sesiunea 

2013 seria 1. Se remarcă un interes constant pentru activitatea managerială, atât din partea unor 

directori cât şi a unor cadre didactice fără funcţie de conducere, fapt care induce în sistemul de 

învăţământ o atmosferă concurenţială, benefică pentru optimizarea  managementului instituţional. 

În calitate de responsabil al activităţii directorilor am coordonat evaluarea directorilor pentru anul şcolar 

2012-2013, pe baza fişei de autoevaluare a acestora, însoţită de raportul de activitate, anexă la fişa de 

autoevaluare. Pe anul şcolar 2012-2013 toţi directorii au obţinut calificativul „FOARTE BINE”. 

Am realizat baza de date cu calificativele directorilor, am centralizat calificativele acordate în final în 

Consiliul de Administraţie al IŞJ Sălaj şi am elaborat fiecărui director adeverinţe cu calificativul obţinut în 

anul şcolar 2012-2013. 

Ca activitate specifică compartimentului de descentralizare instituţională am avut sarcina să organizez 

şedinţele cu directorii, care au fost propuse în anul şcolar 2012-2013 în datele de: 12 septembrie 2012, 17 

octombrie 2012, 25 februarie 2013, 29  martie 2013. 

Ca responsabil de compartiment am organizat cercurile pedagogice cu directorii care au avut loc în datele 

de :  

 17 octombrie 2012 Starea învăţământului din judeţul Sălaj în anul şcolar 2011-2012;  

 28 noiembrie 2012 a fost organizat cercul pedagogic cu directorii pe 4 centre metodice, care 

a încercat să răspundă unor nevoi de informare şi formarea directorilor, cu tematica: 

Activitatea managerială, componentă a calităţii furnizate de şcoală şi Portofoliul 

managerului unităţii de învăţământ; 

 8 mai 2013 a fost data Cercului pedagogic din semetrul al II-lea cu tema: Dezvoltarea 

autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor care decurg din 

descentralizarea curriculară,a resurselor umane şi financiare. 
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Cercurile pedagogice cu directorii s-au desfăşurat în următoarele unităţi şcolare: 

 În primul semestru: 

 Colegiul Naţional „Silvania” Zalău 

 Şcoala Gimnazială Nr.1 Coşeiu 

 Şcoala Gimnazială Nr.1 Camăr 

 Şcoala Gimnazială Nr.1 Dragu. 

 În semestrul al II-lea: 

 Liceul Tehnologic Nr.1 Nuşfalău 

 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Almaşu 

 Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei 

 Şcoala Gimnazială Nr.1 Cristolţ 

În 7 decembrie 2012 a avut loc o întâlnire de lucru cu domnul ministru secretar de stat Stelian 

Fedorca şi cu toţi managerii unităţilor de învăţământ din judeţul Sălaj pe problemele curente ale 

sistemului de învăţământ preuniversitar. 

În anul şcolar 2012-2013 s-au efectuat 15 inspecţii şcolare generale. În urma acestora s-au acordat 

la domeniul „Managementul şcolar, managementul calităţii,dezvoltarea instituţională, eficienţa 

atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi informationale), respectarea 

legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor” 14 calificative BINE şi 1 calificativ ACCEPTABIL 

pentru prestaţiile manageriale ale conducătorilor unităţilor de învăţământ inspectate.  

În urma inpecţiilor s-au punctat următoarele concluzii generale: 

 Şcolile din judeţul Sălaj şi structurile (unde este cazul) au un aspect îngrijit, se încadrează în 

normele de igienă, spaţiile şcolare sunt eficient folosite; 

 Şcolile respectă legislaţia şi regulamentele privind curriculumul, evaluarea, finanţarea, 

drepturile elevilor şi protecţia acestora; 

 În majoritatea unităţilor de învăţământ, sfera decizională a activităţii manageriale 

funcţionează corect, delegarea de sarcini este eficientă; 

 Există preocupări consecvente care vizează autoformarea în domeniul managerial; 

 Directorii acordă o atenţie deosebită formării şi perfecţionării profesionale a cadrelor 

didactice prin stimularea înscrierii acestora la cursuri de formare şi la grade didactice; 

 Se acordă o atenţie sporită colaborării cu primăriile şi consiliile locale; 

 Majoritatea managerilor unităţilor de învăţământ lucrează  în echipă, actul decizional este 

asumat de întreaga conducere a şcolii; 

 Recomandări: 

 Elaborarea unui grafic de monitorizare a activităţii prin asistenţe la lecţii; 

 Creşterea numărului de asistenţe la ore; 
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 O atenţie mai mare la termenele de transmitere a informaţiilor/ de răspuns la solicitările 

I.Ş.J. Sălaj, de către unele şcoli; 

 Monitorizarea de către directori, prin asistenţele la lecţii, dacă cadrele didactice participante 

la cursurile de formare utilizezază în activitatea didactică şi extracurriculară competenţele 

dobândite. 

 Constituirea unei echipe de proiecte şi programe europene; 

 Mai multă responsabilitate în evaluarea activităţii anuale a cadrelor didactice şi la acordarea 

calificativelor acestora. 

Tot în calitate de responsabil cu implementarea descentralizării instituţionale în cursul anului şcolar 

2012-2013 am realizat Planul Managerial Anual al I.Ş.J. Sălaj, Planul Managerial pe Semestrul I al I.Ş.J. 

Sălaj, Planul Managerial pe Semestrul II al I.Ş.J. Sălaj, Planul Managerial al inspectorului şcolar pentru 

implementarea descentralizării instituţionale. La începutul anului şcolar am elaborat tematica anuală a 

Consiliului de Administratie al I.Ş.J. Sălaj şi am actualizat-o periodic în funcţie de solicitările de moment. 

În cursul anului şcolar 2012-2013 s-au semnalat sesizări, reclamaţii la anumite unităţi de învăţământ. În 

toate cazurile pentru soluţionarea acestor conflicte, reclamaţii, s-a deplasat o echipă al Inspectoratului 

Şcolar Sălaj, prezentând la finalul anchetei un raport privind aspectele constatate Consiliului de 

Administraţie al inspectoratului şi recomandări unde a fost cazul. 

La nivel de compartiment de management există o bază de date ale directorilor şi directorilor adjuncţi din 

judeţul Sălaj. Această bază de date a fost actualizată în cursul anului de mai multe ori ca urmare a 

schimbărilor apărute în sistem :  

 ieşirea în concediu de îngrijire a copilului  a doamnei directoare de la Şcoala Gimnazială Nr.1 

Băbeni; 

 pensionarea domnului directorului de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Aluniş; 

 demisia din funcţie a a doamnei directoare de la Şcoala Gimnazială “Andrei Mureşanu” Cehu 

Silvaniei;  

În final pot să remarc că în majoritatea unităţilor de învăţământ:  

 calitatea managementului administrativ şi a celui educaţional a crescut prin eficientizarea 

structurilor de decizie colectivă;  

 au fost elaborate şi derulate planuri de acţiune pentru îmbunătăţirea preformanţelor şcolare şi 

reducerea absenteismului; 

 se simte o schimbare de mentalitate în privinţa creării unui mediu educaţional primitor, ambient 

plăcut,  chiar amenajarea spaţiilor de joacă. 
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CAPITOLUL IV 

RAPORT ANUAL 
PRIVIND ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ 

ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013 
 

IV.1. Obiectivele activităţii de inspecţie şcolară pentru perioada analizată 

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

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

Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Pentru realizarea inspecţiei şcolare s-au utilizat următoarele 

tipuri fundamentale de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar: inspecția școlară 

generală a unităților de învățământ preuniversitar, inspecția tematică și inspecția de specialitate. 

           Obiectivele activităţii de inspecţie şcolară pentru perioada analizată: 

 evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată 

prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie;  

 îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării 

unităţilor de învăţământ preuniversitar cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu 

politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile 

individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei;  

 consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi.  

 Ariile tematice/ Domeniile inspectate  

a) Managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa 

atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), respectarea 

legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor.  

b) Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia 

școlii în dezvoltare locală şi calitatea activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi 

unele categorii de personal didactic auxiliar.  

c) Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, 

diferenţiere a demersului educaţional).  

d) Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale 

naţionale (curriculare şi de evaluare).  
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e) Modul în care unitatea de învățământ 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.  

f) Relaţiile unității de învățământ cu părinţii şi cu comunitatea locală. 

g) Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învățământ.  

IV.2. Criteriile care au stat la baza selectării unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice 

inspectate 

 Criteriile care au stat la baza selecţiei unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice inspectate, în 

anul şcolar 2012-2013, au fost următoarele: 

 perioada de timp scursă de la ultima inspecţie efectuată; 

 distribuţia în plan teritorial a unităţilor de învăţământ; 

 nivelele de învăţământ din şcoli; 

 existenţa unor sesizări înregistrate la Inspectoratul Școlar Judeţean Sălaj. 

 Selecţia s-a realizat astfel încât să fie cuprinse unităţi şcolare cu diferite forme de 

învăţământ, respectându-se raportul urban/ rural, respectiv licee teoretice/ grupuri şcolare/ şcoli 

gimnaziale/ grădiniţe.  

Instrumente utilizate 

 Documentele care au stat la baza planificării, organizării şi desfăşurării inspecţiilor în anul 

şcolar 2012-2013 sunt următoarele: 

 graficul unic de monitorizare şi control prin inspecţia şcolară, semestul I, anul şcolar 

2012 – 2013; 

 fundamentarea planificării inspecţiei şcolare, în semestrul I, anul şcolar 2012 – 2013; 

 inspecţii şcolare programate pentru semestrul I, anul şcolar 2012– 2013; 

 graficul unic de monitorizare şi control prin inspecţia şcolară, semestul II, anul şcolar 

2012– 2013; 

 fundamentarea planificării inspecţiei şcolare, în semestrul II, anul şcolar 2012 – 2013; 

 inspecţii şcolare programate pentru semestrul II, anul şcolar 2012 – 2013; 
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IV.3. Numărul şi tipurile de inspecţii planificate/realizate, justificarea schimbărilor produse 

faţă de programa iniţială, conform tabelelor de mai jos: 

Graficul unic de monitorizare şi control - semestrul I 

SEPTEMBRIE 2012  OCTOMBRIE 2012  NOIEMBRIE 2012 

L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 

          1 2  1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30  29 30 31          26 27 28 29 30     

                 

preinspecţii inspecții școlare 

generale    

DECEMBRIE 2012        inspecţii  școlare generale     

L M M J V S D        

prezentare raport inspecție școlară 

generală   

          1 2        

inspecţii de 

revenire       

3 4 5 6 7 8 9        

inspecţii de validare 

IPT      

10 11 12 13 14 15 16        

la dispoziţia 

inspectorilor      

17 18 19 20 21 22 23        

zile libere, 

vacanţe       

24 25 26 27 28 29 30        inspecţii tematice     

31              

inspecţii speciale şi de 

specialitate     

              

consfatuirile cadrelor 

didactice      
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Graficul unic de monitorizare şi control - semestrul II 

IANUARIE 2013  FEBRUARIE 2013   MARTIE 2013 

L 
M M J V S D  L M M J V S D   L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 6          1 2 3           1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10   4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17   11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24   18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31        25 26 27 28         25 26 27 28 29 30 31 

                        

APRILIE 2013  MAI 2013   IUNIE 2013 

L M M J V S D  L M M J V S D   L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7      1 2 3 4 5             1 2 

8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23 

29 30            27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30 

    

preinspecţii inspectii școlare 

generale      la dispoziţia inspectorilor      

    

inspecţii școlare 

generale       zile libere, vacanţe      

    

prezentare raport  inspectie 

școlară generala      inspecţii tematice      

    inspecţii de revenire      

inspecţii speciale şi de 

specialitate      

    inspecţii de validare IPT      

cercul 

pedagogic         

              

Săptămâna "Să știi mai multe, să fii 

mai bun!"    

              

ISJ-ședinta de 

analiza a activ.  pe 

sem I       
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A. Inspecţie Şcolară Generală 

Număr de unităţi 
planificate pentru 
inspecţie şcolară 

generală 

Număr de unităţi inspectate 
conform metodologiei 

Justificarea schimbărilor 
produse sau a nerealizării 

tuturor inspecţiilor 

Obs. 

16 15 Amânată datorită competițiilor 

naționale derulate în unitățile 

vizate 

 

 

B. Inspecţia Şcolară Generală de revenire 

Număr inspecţii de 
revenire planificate 

Număr de inspecţii de 
revenire realizate 

Justificarea schimbărilor 
produse sau a nerealizării 

tuturor inspecţiilor 

Obs. 

13 13   

 

C. Inspecţia Şcolară Tematică 

Număr de 
inspecţii 
tematice 

planificate 

Număr de 
inspecţii 
tematice 
realizate 

Număr de unităţi 
de învăţământ 

planificate pentru 
inspecţie 

Număr de 
unităţi 

inspectate 

Justificarea 
schimbărilor 
produse sau a 

nerealizării tuturor 
inspecţiilor 

Obs. 

5 6 101 <101 Neefectuarea 
inspecţiilor la toate 
unităţile şcolare se 
datorează 
delegaţiilor ivite şi 
altor activităţi 
importante/ urgente 
de rezolvat în altă 
locaţie. 

 

 
D. Inspecţie şcolară curentă şi specială pentru definitivare în învăţământ şi obţinerea gradelor 
didactice 

Disciplina/ 

Specializarea 

Număr de cadre didactice asistate prin inspecţii 

speciale 
pentru 
gr.did. 

definitiv 

curente 
pentru 

gr.did. II 

curente 
pentru 

gr.did. I 

speciale 
pentru 

gr.did. II 

speciale 
pentru 

gr.did. I 

echivalare 

Doctorat 

Învăţământ preşcolar 39 47 41 14 22 0 

Învăţământ primar-
secţia română 

27 28 34 19 27 0 

Învăţământ primar-
secţia maghiară 

6 18 4 11 9 0 

Limba română 18 10 6 2 7 4 
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Limba maternă 
maghiară 

1 3 1 2 1 0 

Limba maternă 
germană 

0 0 0 0 0 0 

Limba maternă slovacă 0 0 0 0 0 0 

Limba engleză 1 0 0 0 0 0 

Limba franceză 4 10 7 6 1 0 

Limba germană 2 4 0 2 0 0 

Matematică 10 5 4 4 4 0 

Fizică 0 0 0 0 2 0 

Chimie 0 0 5 0 5 0 

Biologie 11 4 1 3 3 0 

Geografie  6 5 11 4 1 0 

Istorie  8 10 6 2 4 1 

Socio-umane 2 1 1 0 0 0 

Religie  3 13 7 4 1 0 

Educaţie muzicală 3 16 2 9 2 0 

Educaţie plastică 1 3 0 2 0 0 

Educaţie fizică şi sport 8 8 6 2 3 0 

Consiliere 
psihopedagogică. 
Psihopedagogie 
specială 

24 8 4 10 6 0 

Informatică si 
Tehnologia informaţiei 
si comunicaţiilor 

2 4 2 2 1 1 

Tehnologii  4 8 7 3 5 0 

 

E. Inspecţie şcolară pentru soluţionarea unor sesizări, reclamaţii, pentru soluţionarea unor conflicte  

Nr.crt. Unitatea şcolară 
inspectată 

Situaţia care a generat 
inspecţia 

Modul de soluţionare a 
situaţiei sesizate 

Obs. 

1 Școala Gimnazială 
”Horea” Cizer 
 

Sesizare părinte  -deplasare la fața locului 
- discuție cu cei vizați 
-formulare răspuns sesizare 
-conflict aplanat 

 

2 Școala Gimnazială 
Nr.1 Cristolț 

Sesizare -anchetă  în echipă  

3 Liceul Tehnologic 
”Voievod Gelu”, 
Zalău 

Reclamație -anchetă în echipă  

4 Şcoala Gimnazială 
Nr.1 Dragu 

Nemulţumirea unor 
cadre didactice în ceea 
ce priveşte 
managementul şcolii 

-deplasarea unei echipe de 
la I.S.J.  
-recomandări realizate în 
urma anchetei 
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5 Şcoala Gimnazială 
Nr.1 Românaşi 

O fostă angajată a şcolii 
acuză directorul unităţii 
pentru management 
defectuos. 

-după desfăşurarea anchetei 
s-a ajuns la concluzia că 
acuzaţiile aduse d-nei 
directoare  sunt nefondate. 

 

6 Grădinița cu P.P. 
Nr.10 Zalău 

Sesizare din partea 
părinților 

-anchetă  

7 Școala Gimnazială 
Nr.1 Dragu 

 Sesizarea din partea 
unui părinte 

-deplasare la fața locului 
-discuție cu cei vizați 
-formulare răspuns sesizare 
-conflict aplanat 

 

8 Şcoala Gimnazială Nr. 
1 Cristolţ 

Sesizarea profesoarei 
de limba și literatura 
română 

-anchetă  

9 Liceul Tehnologic 
”Voievod Gelu” Zalău 

Sesizarea unei mame 
nemulţumite de starea 
de repetenţie a fiicei 
sale  

-anchetă efectuată la şcoală;  
-s-a constatat respectarea 
legalităţii de către cadrele 
didactice implicate, 
constatare  
-informarea persoanei care 
a făcut sesizarea şi fiicei 
sale(în prezenţa directorului 
şi cadrelor didactice 
anchetate); 
-înaintarea unui raport 
domnului Inspector Școlar 
General; 

 

10 Școala Gimnazială 
”M.Eminescu” Zalău 

Sesizarea înregistrată la 
I.S.J. Sălaj cu nr. 4089 
din 22.06.2012. Întrucât 
a fost depusă după 
încheierea anului școlar 
2011-2012, ancheta s-a 
realizat în anul școlar 
2012-2013. 

-recomandarea realizării 
de asistențe doamnei 
învățătoare de către 
conducerea școlii și 
întocmirea unor rapoarte 
de observare a elevilor 

 

11 Școala Gimnazială 
”Simion Bărnuțiu” 
Zalău 

   Sesizarea, înregistrată 
la I.Ş.J. Sălaj cu nr. 
6215 din 10.09.2012, 
unui colectiv de părinți 
de la Școala Gimnazială 
”Simion Bărnuțiu” 
Zalău, având ca mobil 
pretenția unui spațiu 
mai mare pentru clasa a 
IV-a D în locul 
spațiului în care au 
studiat elevii în anul 
școlar trecut. 

Constatări și soluții: 
Spațiul de la clasa a IV-a D 
nu este foarte mare, dar este 
adecvat studiului. 
Nu se dorește studiul cu 
indice 2 ca soluție 
alternativă. 
Părinții au înțeles, în ultimă 
instanță, că școala nu 
dispune de alte spații și nici 
nu dorește să aducă această 
clasă după-amiază. 
Conform Ord. 1955 din 
1995, cubajul de oxigen 
este asigurat în proporție de 
peste 95%. 

 

12 Şcoala Gimnazială Nr. 
1 Ip 

Sesizare anonimă  S-a constatat că faptele 
expuse în sesizare nu 
corespund realităţii din 
şcoală  

 

13 Școala Gimnazială 
Nr.1 Aghireș, Sălaj 

Reclamația unui părinte 
de elev din clasele I-IV 

Recomandare de a se 
respecta interesul 
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privind prezența zilnică 
a unui copil preșcolar la 
lecțiile desfășurate în 
singura clasă a școlii 
din localitatea  Fetindia  

copilului de a frecventa 
instituția școlară cu 
acordul învățătoarei și  
fără a perturba activitatea 
desfășurată  la clasă 

14 Grădinița cu PP Nr.10 
Zalău, Sălaj 

Starea materială precară 
a sălilor destinate 
procesului instructiv-
educativ şi a clădirii în 
general 
 

Raport de constatare şi ca 
recomandare revizuirea 
planului de buget la 
articolele destinate 
reparaţiilor curente şi a 
investiţiilor. 

 

15 Colegiul Tehnic 
„Alesandru Papiu 
Ilarian”  Zalău 

Sesizare depusă de CA 
prin preşedintele 
acestuia 

Raport de constatare şi 
răspuns din partea juristului 
instituţiei 

 

16 Şcoala Gimnazială 
”Avram Iancu” 
Halmășd 

Sesizare depusă de un 
grup de părinţi 

Raport de constatare şi 
răspuns din partea juristului 
instituţiei 

 

17 Şcoala Gimnazială 
„Andrei Mureşanu” 
Cehu Silvaniei 

Autosesizare a ISJ Sălaj 
ca urmare a unui articol 
din ziar 

Raport de constatare şi 
răspuns din partea juristului 
instituţiei 

 

18 Liceul Teoretic 
„Gheorghe Şincai” 
Zalău 

Sesizare depusă de 
părinte 

Raport de constatare şi 
răspuns din partea juristului 
instituţiei 

 

19 Școala Gimnazială 
”Traian Crețu” 
Năpradea 
 

Sesizare părinte Deplasare la fața locului 
Discuție cu cei vizați 
Formulare răspuns sesizare 
Raport de constatare şi 
răspuns și eliberare 
certificat CES 
Transferat CSEI 

 

 

F. Inspecţie pentru validarea rapoartelor de autoevaluare ale unităţilor de învăţământ profesional şi 

tehnic 

Număr de unităţi 
de învăţământ 

planificate pentru 
inspecţie 

Număr de 
unităţi de 

învăţământ 
inspectate 

Perioada de 
desfăşurare a 

inspecţiei 

Justificarea 
schimbărilor 
produse sau a 

nerealizării tuturor 
inspecţiilor 

Obs. 

16 16 28.09 – 26.11.2012 - - 

 

G. Inspecţie şcolară de specialitate 

 - se consemnează inspecţiile de specialitate desfăşurate în alt context decât în cadrul tipurilor de 

inspecţii menţionat mai sus 

Specializarea Număr de cadre didactice 
inspectate 

Număr de unităţi de 
învăţământ implicate 

Obs. 

Învăţământ preşcolar 44 23  
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Învăţământ primar-secţia 
română 

41 35  

Învăţământ primar-secţia 
maghiară 

47 22  

Limba română 6 4  

Limba maternă maghiară 10 8  

Limba maternă germană 0 0  

Limba maternă slovacă 1 1  

Limba maternă rromani 3 2  

Limba engleză 47 45  

Limba franceză 32 32  

Limba germană 6 6  

Matematică 37 24  

Fizică 13 13  

Chimie 6 5  

Biologie 11 11  

Geografie  21 21  

Istorie  5 5  

Socio-umane 2 2  

Religie  2 2  

Educaţie muzicală 6 1  

Educaţie plastică 21 1  

Educaţie tehnologică 0 0  

Educaţie fizică şi sport 6 3  

Informatică si Tehnologia 

informaţiei si 

comunicaţiilor 

18 15  

Consiliere 
psihopedagogică. 
Psihopedagogie specială 

47 15  

Tehnologii  0 0  

 

IV.4. Evidenţa numerică a cadrelor didactice inspectate, pe discipline de studiu 

Cadre didactice calificate 

Nr. 
crt. 

Disciplina la care 
s-a realizat inspecţia 

Total 
cadre 

did.insp 

Calificative acordate 
(dacă este cazul) 

Note acordate Obs 

FB B Ac S I 10 9 8 Sub 
8 

1 Învăţământ preşcolar 222 29     75     
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2 Învăţământ primar-
secţia română 

182 10
1 

3 0 0 0 67 4 2 0 Fără insp la 
clasă  tit. -58 

3 Învăţământ primar-
secţia maghiară 

101 61 1    35 4    

4 Limba română 77 77     64 13    
5 Limba maternă 

maghiară 
6 6          

6 Limba maternă 
germană 

0 0          

7 Limba maternă 
slovacă 

0 0          

8 Limba maternă 
rromani 

1 1          

9 Limba engleză 47 23 2    25 1 2   
10 Limba franceză 32 31 1         
11 Limba germană 6 4     4     
12 Matematică 64 33 1 0 0 0 25 20 0 0  
13 Fizică 15 1          
14 Chimie 16 14  1   5     
15 Biologie 41 33 6         
16 Geografie  52 26     9 15 2   
17 Istorie  40 29     18 9    
18 Socio-umane 2 2     1 1    
19 Religie  30 21 1    8     
20 Educaţie muzicală 6           
21 Educaţie plastică 21           
22 Educaţie fizică şi 

sport 
9 7          

23 Consiliere 
psihopedagogică. 
Psihopedagogie 
specială 

47 25 1    7 10 4   

24 Tehnologii  33 11     9 1    
 

Cadre didactice fără studii corespunzătoa 

Nr. 
crt. 

Disciplina la care 
s-a realizat 
inspecţia 

Total 
cadre 

did.insp 

Calificative acordate (dacă este cazul) Obs 
Foarte 
Bine 

Bine Accep-
tabil 

Slab Insuficient  

1 Învăţământ 
preşcolar 

1 1      

2 Limba maternă 
maghiară 

1 1      

3 Limba engleză 1 1      

4 Limba franceză 1  1     

5 Tehnologii  3       

TOTAL 7 3 1     
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IV.5. Constatări şi aprecieri referitoare la aspecte, rezultate din toate tipurile de inspecţie realizate 

- se evidenţiază aspecte pozitive şi aspecte negative referitoare la: 

I. Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate 

Ardelean Flavia-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 În general, activitatea de predare - învăţare este centrată pe elev;  

 În cadrul orelor, învăţarea este logică şi conştientă; 

Aspecte negative: 

 Uneori, lecţiile au un caracter static, elevii fiind prea puţin sau deloc antrenaţi în activitate; 

 Nu în toate cazurile se lucrează diferenţiat cu elevii; 

Boha Claudia-inspector şcolar 
Aspecte pozitive: 

 Majoritatea obiectivelor urmărite au fost atinse, profesorii fiind preocupaţi să identifice  mijloacele 

specifice din fiecare şcoală prin care elevii să beneficieze de un proces instructiv educativ modern şi 

de calitate; 

 Profesorii valorifică portofoliile elevilor în cadrul lecţiilor atât în procesul de predare cât şi în 

procesul de evaluare.   

 Şcolile sprijină în general dezvoltarea personală a elevilor, constatându-se realizarea unor proiecte cu 

teme religioase;  

 Toţi profesorii s-au preocupat să structureze activităţile pe strategii activ- participative. Acestea 

facilitează participarea activă a elevilor la lecţie, precum şi însuşirea mai bună a conţinuturilor; 

 Implicarea în proiectele derulate în parteneriat cu Episcopia Sălajului ( „Biserica, tinerii şi 

colindele”, ”Vreau să aflu”, ”Alege viața!”, Captivii ”libertăților”, „Tineri lăudând pe Domnul”), în 

Concursul Naţional „Biserica, locaş de închinare” şi în realizarea revistei „Din suflet, pentru suflet”;  

Aspecte negative: 

 Mai sunt şi unele cadre didactice care nu s-au desprins încă de stilul tradiţional de predare-evaluare, 

preponderent frontal, fără o prea mare implicare a elevilor în desfăşurarea activităţilor de învăţare; 

 Constatarea, la unii profesori, a unei atitudini pasive faţă de implicarea în activităţile derulate la nivel 

de şcoală sau Cerc pedagogic; 

 Lipsa iniţiativei în realizarea proiectelor la nivel judeţean , interjudeţean sau naţional; 

 Unii profesori se limitează doar la activitatea la clasă, nu se implică în activităţi de cateheză, nu 

participă cu elevii la Sfânta Liturghie, nu realizează activităţi extracurriculare; 

     Bunta Ioan-inspector şcolar 
Aspecte pozitive:  
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 Documentele de proiectare si planificare sunt întocmite conform metodologiei actuale şi reflectă 

coţtinutul documentelor oficiale; 

 Calitatea actului didactic este un rezultat al calitaţii proiectării și planificării lecţiilor; 

 Managementul clasei este bine realizat (timpul este bine gestionat, resursele materiale sunt folosite 

eficient, evaluarea are rol stimulativ); 

 Relaţia profesor - elev este stimulativă și crează motivația învăţării; 

 Mijloacele moderne sunt folosite eficient: se folosește  predarea asistată de calculator, tabla 

interactivă; 

 Lecţii predate în sistemul AEL; 

Aspecte negative: 

 Folosirea exclusivă a metodelor tradiţionale şi a tehnicilor de tip expozitiv (gramatică - traducere; 

exerciţii doar de tip structural); 

 Insuficienta pregătire metodică a cadrelor didactice necalificate, precum şi a celor care se găsesc în 

perioada de stagiatură (1-2 ani); 

 În multe cazuri planificările nu sunt personalizate (nu se specifică clasa, data, nivelul etc.);  

 Proiectarea este şablon  şi nu poartă amprenta creativitaţii profesorului; 

 În unele şcoli nu există o dotare corespunzătoare  cu mijloace didactice. 

Chende Anamaria-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 se constată o bună cunoaştere a aspectelor ştiinţifice specifice disciplinelor în care        

profesorul are dublă specializare;  

 portofoliile cadrelor didactice conţin numeroase dovezi atât cu privire la pregătirea apropiată 

pentru lecţii, cât şi privind rezultatele obţinute în activitatea didactică; 

 notează ritmic, iar notele reflectă nivelul de competenţă al elevilor; 

Aspecte negative: 

 predomină strategiile didactice tradiţionale, metodele moderne fiind rareori  utilizate;  

 în mediul rural nu există laboratoare de chimie, fizică, biologie,  ceea ce compromite buna desfăşurare 

a activităţilor practice şi a experimentelor de laborator; 

 nu se aplică o abordare diferenţiată în funcţie de nivelul elevilor; 

Ciutre Dorina-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

Calitatea procesului de predare-învăţare-evaluare este asigurată prin: 

 întocmirea planificărilor anuale şi pe unităţi de învăţare;  

 utilizarea metodelor şi mijloacelor didactice moderne; 

 interesul pentru perfecţionare continuă a cadrelor didactice;  

 întocmirea unui program special de evaluare şi monitorizare continuă a progresului şcolar; 

 o foarte bună documentare ştiinţifică şi metodică, ceea ce duce la accentuarea conţinutului ştiinţific 

şi a caracterului practic-aplicativ şi formativ al lecţiilor în raport cu prevederile programei; 
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 formarea şi dezvoltarea unor deprinderi permanente de citit  scris musical, dar mai ales formarea şi 

dezvoltarea unor deprinderi de muncă independentă, muncă intelectuală; 

 preocupare pentru dezvoltarea actului comunicării interpersonale, privind copilul sub dublu aspect, 

atât ca receptor, cât şi ca emiţător pertinent de mesaje; 

 utilizarea unor forme diversificate de evaluare, cu accent mai mare pe cea sumativă şi mai puţin pe 

cea formativă;   

  preocupare susţinută pentru  o permanentă conexiune logică, bazată pe o structurare logică şi 

succesivă a activităţii; 

   ţinută demnă în faţa clasei, dipunând de un limbaj verbal şi nonverbal adecvat; 

 cadrele didactice  bine pregătite profesional, serioase, preocupate de relaţia cu copiii şi de calitatea 

demersului didactic. 

Aspecte negative: 

 unele cadre didactice necesită o mai bună pregătire metodică şi psiho-pedagogică; 

 preocupări reduse ale unor profesori de arte pentru participarea elevilor la olimpiade şi alte 

concursuri şcolare organizate la nivel judeţean; 

 profesori care nu  valorifică valenţele formative ale lecţiei de muzică şi desen, transformând  orele de 

educaţie artistică  în ore cu conţinut pur teoretic; 

 lipsa unei diversificări ale strategiilor didactice prin aplicarea metodelor didactice moderne, activ 

participative; 

 unii profesori nu actualizează  planificările; 

 nu utilizează calculatorul în derularea demersului didactic; 

 nu  folosesc eficient resursele de timp; 

 lipsa evaluării elevilor la clasa. 

Cosma Dorin-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Activitatea personalului didactic este în general bună, acest lucru datorându-se activităţilor de 

formare organizate în cadrul specialităţii de către ISJ. Majoritatea profesorilor de limba franceză au trecut 

printr-o formare continuă, fie la nivel judeţean, fie la nivel regional, în activităţi organizate în colaborare cu 

Institutul Francez din Cluj-Napoca. Un număr de profesori, nu tocmai cel dorit, au beneficiat de stagii în 

Europa, prin intermediul Programului Sectorial Comenius-Mobilităţi individuale-Formare continuă. 

 Prin aceste modalităţi, calitatea procesului de predare-învăţare-evaluare este în permanentă creştere, 

profesori şi elevi bucurându-se de noi metode, procedee de învăţare în contextul importanţei limbilor străine 

de circulaţie europeană.  

 În anul şcolar 2012-2013 am remarcat profesori bine pregătiţi profesional, cu rezultate bune 

în munca desfăşurată, în următoarele unităţi de  învăţământ: Liceul Tehnologic „Voievod Gelu”, 

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei, Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, 

Şcoala Gimnazială „Traian Creţu” Năpradea, Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalău, Colegiul 
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Naţional „Silvania” Zalău, Liceul Tehnologic Sâg, Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop-de-Băseşti”, 

Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Zalău, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, Şcoala 

Gimnazială „Porolissum” Zalău, Şcoala Gimnazială „M. Eminescu” Zalău, Şcoala Gimnazială Nr. 

1 Agrij, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gârbou, Şcoala Gimnazială „Horea” Cizer, Şcoala Gimnazială 

„Simion Bărnuţiu” Bocşa, ŞcoalaGimnazială Nr. 1 Şimişna. 

Costache Rodica-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 În toate şcolile de învăţământ profesional şi tehnic se respectă documentele curriculare în vigoare şi 

prevederile referitoare la relaţia dintre disciplinele din trunchiul comun şi curriculumului local; 

 La filiera tehnologică, se alocă orele de CDL prevăzute în planurile cadru, acestea reprezentând 

stagii de practică comasată pentru care sunt elaborate, avizate de agenţii economici şi aprobate de 

către ISJ Sălaj,  programe specifice fiecărui domeniu; 

 Portofoliie majorității cadrelor didactice sunt foarte consistente şi bine întocmite, conţin 

documentele de proiectare didactică, dovezi ale educaţiei şi formării profesionale, precum şi ale 

performanţelor obţinute în activitatea didactică și în activitățile extracurriculare; 

 Cadrele didactice îşi elaborează corect, eficient documentele de proiectare şi evaluare şi lucrează în 

concordanţă cu cerinţele din SPP curriculumul în vigoare; 

 Există strategii de evaluare care asigură posibilitatea evidenţierii subiectului evaluării, baza şi scopul 

acesteia, precum şi aprecierea rezultatelor procesului de evaluare, corespunzătoare  unui  învăţământ 

centrat pe competenţe; 

 Strategiile de evaluare urmăresc asimilarea cunoştinţelor din domeniu şi progresul individual al 

fiecărui elev, precum și formarea competenţelor profesionale prevăzute de SPP-urile în vigoare; 

 Curriculumul în dezvoltare locală sprijină dezvoltarea personală a elevilor şi reflectă nevoile, 

interesele şi dorinţele acestora; 

 Majoritatea cadrelor didactice îşi bazează întreaga activitate pe o foarte bună cunoaştere a elevilor cu 

care lucrează şi îşi adaptează activităţile şi atitudinea la particularităţile de vârstă şi intelectuale ale 

elevilor cu care lucrează; 

 Relaţia profesor-elev este bazată pe respect, înţelegere, comunicare activă, empatie şi solicitudine; 

Aspecte negative: 

 Unele dintre cadrele didactice folosesc mai mult metodele tradiţionale, deşi în şcoli există dotări 

moderne şi echipamente multimedia acestea putând fi incluse în demersul didactic; 

 Valorificarea temelor de casă nu atinge întotdeauna capacitatea de reliefare a feed-back-ului pentru 

temă şi disciplină iar greşelile din caietele de temă (cel puţin) nu sunt corectate la toate disciplinele. 

Firicel Daniela-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 
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 Profesorii de biologie dispun de o foarte bună documentare ştiinţifică şi metodică, ceea ce duce 

la accentuarea conţinutului ştiinţific şi a caracterului practic-aplicativ şi formativ al lecţiilor în 

raport cu prevederile programei de biologie; 

 Documentele de proiectare didactică sunt bine întocmite, detaliate pe unităţi de învăţare, 

respectându-se cerinţele planului de învăţământ şi programelor şcolare de biologie în vigoare. 

Planificările sunt concepute pe activităţi de învăţare funcţionale; 

 Strategiile didactice sunt adaptate nivelului de înţelegere a elevilor, metodele interactive fiind 

utilizate de majoritatea cadrelor didactice; 

 S-a constatat o pregătire foarte bună profesională, utilizarea unor mijloace didactice adecvate, o 

îmbinare armonioasă între cele mai moderne mijloace didactice (laptop, videoproiector, 

portofolii, proiecte) şi mijloacele clasice, care se pretează foarte bine la lucrările practice şi de 

laborator specifice disciplinei biologie, introduse corect în secvenţele de învăţare; 

 Informaţiile sunt transmise într-un mod eficient; 

 Lecţiile se caracterizează prin parcurgerea logică şi secvenţială a conţinuturilor, în acord cu 

finalităţile şi particularităţile de vârstă ale elevilor. 

        Aspecte negative: 

 În planificarea calendaristică nu se respectă toate cerinţele formulate în modelul de 

planificare; 

 Laboratorul de biologie este sală de clasă în majoritatea unităţilor de învăţământ, ceea ce 

compromite buna desfăşurare a activităţilor practice şi a experimentelor de laborator; 

 Menţinerea unui stil didactic de lucru tradiţional, rigid, cu accent exclusiv pe informaţie, în 

defavoarea dezvoltării personalităţii elevilor; 

 Unii profesori care predau biologia, dar sunt titulari pe altă specialitate, lipsesc de la 

cercurile pedagogice ale profesorilor de biologie. 

       Hari Tunde-inspector şcolar 

       Aspecte pozitive: 

 Majoritatea cadrelor didactice sunt bine pregătite metodic şi ştiinţific, cei mai mulţi învăţători fiind 

absolvenţi de liceu pedagogic sau universităţi pedagogice. Mulţi au definitivatul/grade didactice sau 

sunt înscrişi pentru obţinerea acestora; 

 Învăţătorii participă la toate formele de instruire şi perfecţionare care au loc la nivel local,  judeţen 

sau la nivel naţional (comisii metodice, cercuri pedagogice, simpozioane etc.); 

 Învăţătorii pun accent pe dezvoltarea potenţialului elevilor, pe formarea personalităţii creative;  

 Colegii sunt apropiaţi de elevii lor încă înainte de a ajunge în şcoală prin vizitele pe care le fac în 

grădiniţă sau schimburile de experienţă pentru a-şi cunoaşte mai bine viitorii şcolari; 

 Învăţătorii realizează multe activităţi extracurriculare cu succes în rândul elevilor dar şi a     

părinţilor; 

Aspecte negative: 
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 Slabă pregătire metodică a unor absolvenţi de colegii universitare; 

 Necunoaşterea specificului predării la clasele simultane; 

 Parcurgerea unor manuale şi lipsa de concentrare spre programa şcolară, singurul ghid orientativ 

în munca noastră; 

 Nu se pune accent pe activitatea individualizată (în unele cazuri), cu mare atenţie la 

caracteristicile psihopedagogice al fiecărui elev; 

 Activitate de consiliere insuficientă elevilor cu probleme, (familiile şi elevii de etnie rromă),  cu 

deficienţe, lipsa activităţilor individuale şi rezolvare de probleme diferenţiate cu aceştia; 

 Lipsa acută a manualelor şcolare care nu se schimbă după ani de zile; 

 Unii colegi evită acordarea calificativelor cu ocazia inspecţiilor şcolare. 

Jurca Ildiana-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Toate cadrele didactice au realizat o proiectare conform cerinţelor în vigoare, pe unităţi de învăţare; 

 Există o concordanţă reală între arealul de curriculum şi nivelul particularităţilor specifice ale 

elevilor; 

 Majoritatea cadrelor didactice stăpânesc foarte bine elementele deontologiei profesionale la nivelul 

disciplinelor; 

 Preocupare permanentă pentru integrarea elementelor novatoare, pentru aplicarea strategiilor 

interactive la clasă, pe predarea de tip integrat, precum şi centrarea activităţii pe elev; 

 Dorinţa permanentă de a realiza activităţi suplimentare şi complexe cu elevii, lucru demonstrat de 

rezultatele bune şi foarte bune la diferitele concursuri judeţene şi naţionale; 

 Cadrele didactice participă nemijlocit la toate instruirile şi perfecţionările care au avut loc la nivel de 

judeţ sau la nivel naţional; 

 Scăderea treptată a numărului de stagiari, a celor care au doar definitivat în învăţământ; 

Aspecte negative: 

 Existența unui număr destul de mic de cadre didactice, în special cele din primii ani de activitate, 

care nu s-au bazat în proiectarea semestrială pe programa şcolară, ci mai mult pe manualul după care 

vor lucra elevii; 

 Slaba pregătire metodică a unor absolvenţi de colegii universitare; 

 Instabilitatea pe post a unui număr destul de mare de profesori, datorat sistemului centralizat de 

mobilitate a cadrelor didactice.; 

 Calculatorul şi videoproiectorul sunt integrate mai rar în lecţii sau cu deficienţe. 

Lucaciu Marcel-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Planificările calendaristice, anuale şi semestriale sunt corect întocmite, pe unităţi de învăţare; 

 Proiectele didactice sunt riguros şi minuţios concepute, într-o manieră modernă; 

 Portofoliile generoase ale profesorilor, fişele de lucru, testele de evaluare sau textele suport fac 

dovada pregătirii apropiate şi îndepărtate, pentru lecţie; 
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 Cadrele didactice folosesc eficient baza materială a şcolii, inclusiv aparatura modernă 

(videoproiector, laptop etc.); 

 În general, activitatea de predare - învăţare este centrată pe elev;  

 În cadrul orelor, învăţarea este logică şi conştientă; 

 De obicei, sunt parcurse toate secvenţele clasice ale unei lecţii; 

 Profesorii sunt la zi cu materia, conform planificărilor calendaristice; 

 Dovedesc o bună documentare ştiinţifică şi metodică, fapt ce conduce la  accentuarea conţinutului 

ştiinţific al lecţiilor, a caracterului practic-aplicativ şi formativ al lecţiilor; 

 Profesorii utilizează o terminologie adecvată, adaptată nivelului de înţelegere al claselor de elevi; 

 În cadrul activităţilor la clasă se asigură o bună densitate, valorificându-se, uneori, metodele activ-

participative; 

 Activitatea de predare - învăţare are în vedere formarea unor deprinderi, abilităţi  şi competenţe; 

 Relaţia profesor-elev este bună, profesorii stimulează creativitatea elevilor, gândirea critică, toleranţa 

şi respectul reciproc; 

 Majoritatea cadrelor didactice îşi bazează întreaga activitate pe o foarte bună cunoaştere a elevilor cu 

care lucrează şi îşi adaptează activităţile şi atitudinea la particularităţile de vârstă şi individuale ale 

elevilor; 

Aspecte negative: 

 Uneori, lecţiile au un caracter static, elevii fiind prea puţin sau deloc antrenaţi în activitate; 

 Lipsesc rigoarea şi disciplina, în organizarea şi desfăşurarea unor lecţii; 

 Timpul didactic nu este, totdeauna, bine gestionat; 

 Sunt valorificate prea puţine mijloace de învăţământ, în cadrul lecţiilor (de regulă, doar manualul şi 

fişele de lucru); 

 Nu se utilizează, frecvent, exerciţiile lexicale diversificate pentru îmbogăţirea şi nuanţarea 

vocabularului activ al elevilor; 

 Nu se realizează, periodic, notarea şi aprecierea  elevilor; 

 Nu în toate cazurile se lucrează diferenţiat cu elevii; 

 În unele cazuri, caietele de teme ale elevilor nu sunt verificate şi corectate permanent; 

 Unele cadre didactice necesită o mai bună pregătire metodică şi psiho-pedagogică; 

 Majorităţii profesorilor le lipseşte componenta evaluativă din cadrul demersului didactic (utilizarea 

unor fişe de evaluare şi de autoevaluare); 

  Predomină strategiile didactice tradiţionale, metodele moderne fiind destul de rar utilizate; 

Mărginean Viorel-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 portofolii bogate, estetice; 

 documente de proiectare corecte, funcţionale, uneori realizate în mod creativ; 

 pregătirea apropiată a activităţilor, inclusiv prin proiecte (schiţe) didactice, formularea clară a 

obiectivelor operaţionale, subordonate atingerii competenţelor specifice;   
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 foarte buna cunoaştere a conţinuturilor disciplinelor şi adaptarea lor particularităţilor elevilor; 

 îmbinarea activităţilor frontale cu cele individuale şi pe grupe, mai rar în echipe; 

 integrarea unor mijloace didactice variate, specifice disciplinelor predate; 

 valorificarea experientei de viaţă a elevilor; 

 folosirea unor metode şi modalităti variate de evaluare, inclusiv alternative; 

 promovarea valorilor specifice societăţii democratice, promovarea valorilor naţionale şi universale; 

 realizarea unor activităţi educative extracurriculare la care sunt invitaţi  părinţi şi reprezentanţi ai 

comunitaţii locale; 

Aspecte negative: 

 în unele cauri, valorile promovate prin lecţii nu sunt precizate explicit în proiectele (schiţele) 

didactice; 

 uneori, lecţiile de istorie sunt exagerat informative; 

 se promovează în mica măsură iniţiativa elevilor la lecţii; 

 se realizează puţine activităţi de învăţare în echipă; 

 de multe ori, notele acordate pentru activităţi orale ale elevilor, nu sunt trecute în mod ritmic din 

caietele profesorilor în cataloage; 

Opriş Adonia-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Proiectarea didactică este bine concepută, cu formularea clară a competenţelor specifice adecvate 

conţinuturilor de învăţare şi standardelor de performanţă şi  particularizate la specificul claselor de 

elevi. Parcurgerea secvenţelor lecţiilor s-a făcut respectând ritmul de muncă al elevilor, informaţiile 

au fost transmise într-o manieră clară, concisă, accentul căzând pe corectitudinea conţinutului 

noţional; 

 Planificările calendaristice semestriale şi anuale sunt corect întocmite, respectându-se programa 

şcolară în vigoare. Proiectele didactice sunt realizate urmărindu-se parcurgerea tuturor etapelor 

specifice tipului de lecţie; 

 În comunicarea cu elevii s-a folosit un limbaj accesibil lor, explicaţiile au mers până în detaliu, 

rezolvările pe tablă a exerciţiilor şi problemelor au parcurs toţii paşii asigurând o mai bună înţelegere 

a modului de abordare a problemelor la matematică (s-a insistat mult pe modul de redactare al 

rezolvărilor); 

 Marialele auxiliare (fişe de lucru, culegeri de probleme, ghiduri de pregătire pentru Evaluarea 

Naţională şi pentru Bacalaureat) sunt în concordanţa cu programele acestor examene naţionale şi cu 

obiectivele propuse. Fişele de lucru au fost concepute şi propuse spre rezolvare într-o succesiune 

logică. Itemii structuraţi de pe fişele de lucru au respectat modelul oficial al subiectelor de la 

Evaluarea Naţională şi de la Bacalaureat; 

Aspecte negative: 

 Strategiile didactice proiectate, deşi satisfăcătoare şi în concordanţă cu temele abordate, sunt 

preponderent strategii tradiţionale excesiv dirijate prin  explicaţii. Nu au fost integrate în strategia 
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didactică metode menite să capteze atenţia, să stimuleze motivaţia învăţării acestei discipline, să 

dezvolte creativitatea şi imaginaţia elevilor; 

 Nu s-a acordat atenţie instruirii diferenţiate având în vedere faptul că există elevi care prezintă 

dificultăţi în învăţare; sarcinile de lucru au fost aceleaşi pentru toţi elevi, motiv pentru care unii elevi 

nu au putut fi valorificaţi la potenţialul lor (Şcoala Gimnazială Nr.1 Tusa); 

 Nu s-au folosit mijloace didactice moderne (calculator, videoproiector, platforme educaţionale), 

planşe didactice, material didactic specializat (majoritatea unităţilor şcolare inspectate). 

Opriş Ioan-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Proiectarea prin planificări calendaristice și  proiectarea pe unități de ȋnvățare s-au realizat 

cu responsabilitate, vizându-se o nouă paradigmă ȋn predarea fizicii, punându-se accent pe 

investigarea experimentală 

 Strategiile de predare utilizate sunt alese în conformitate cu conţinuturile şi resursele 

disponibile.  

 Organizarea orelor, atmosfera din clasă şi relaţiile interpersonale create sunt bune, iar elevii 

le consideră stimulative.  

 Ei notează munca elevilor în mod regulat, furnizându-le informaţii detaliate despre modul în 

care îşi pot îmbunătăţi activitatea.  

 Profesorii înregistrează rezultatele şi le utilizează eficient în elaborarea activităţilor viitoare. 

 Temele pentru acasă sunt bine concepute şi contribuie la învăţare.  

 Aşteptările profesorilor sunt în concordanţă cu potenţialul elevilor 

 Valorificarea aspectelor formative ȋn studiul fizicii prin activitățile demonstrative desfășurate ȋn 

comisii metodice și cercuri pedagogice 

Aspecte negative: 

 pregatirea elevilor pentru olimpiadele școlare este pentru multe cadre didactice o activitate 

de etapă; 

 nu în toate cazurile se lucrează diferenţiat cu elevii; 

 nu se valorifică valențele formative ale evaluării temelor de casă; 

 nu s-au valorificat pe deplin testele inițiale aplicate în luna septembrie elevilor; 

 există cadre didactice care nu îşi asigură bugetul de timp didactic în mod corespunzător şi nu 

pot efectua recapitulările finale şi în cazuri şi mai grave nu reușesc să parcurgă în întregime 

materia prevăzută de programa școlară (foarte mulți directori nu efectuează ore de asistență 

pentru a urmări aceste aspecte). 

     Păştean Camelia 

     Aspecte pozitive: 
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     Majoritatea profesorilor au realizat activităţi eficiente, au pregătit elevii pentru examene, 

stăpânesc materia având cunoştinţele necesare, au planificări anuale, semestriale şi pe unităţi de 

învăţare corect întocmite, folosesc o gamă variată de metode şi strategii didactice, folosesc material 

didactic variat, dispun de portofolii vaste care atestă activitatea desfăşurată. 

         Programarea  activităţii  de  învăţare s-a făcut  după  noile  cerinţe, elaborarea  proiectului       

didactic, programarea temelor  interdisciplinare, dezvoltarea  de  curriculum  opţional  sunt  corect  şi  

la  timp  întocmite. Stabilirea  unei  relaţii  optime  între  conținuturi, strategii şi competenţe, 

organizarea  conţinuturilor, mijloacele  disponibile  şi  respectarea  logicii  didactice  stau  în  atenţia  

majorităţii  profesorilor  de  geografie  din  judeţ. 

     Aspecte negative:    

 Unii profesori nu au actualizat planificările; nu au utilizat calculatorul în derularea demersului 

didactic; au activizat o mică parte din elevii clasei; nu au folosit eficient resursele de timp, nu au evaluat 

elevii, demersul didactic nu a respectat proiectul de activitate întocmit. 

 S-a observat in unele cazuri, insuficienta atenţie acordată elevilor cu probleme, prin proiectarea de 

parcursuri individuale strict raportate la prevederile programelor, disfuncţionalităţi în asigurarea 

manualelor şcolare, mai ales la clasele a XI-a  şi a XII-a.  Unor profesori le lipsesc planificările pe 

unităţi de învăţare, nu sunt specificate resursele materiale, procedurale şi de timp folosite.  În    unele 

şcoli  se  observă  o  insuficientă  preocupare  pentru  dotarea  cabinetelor  de  geografie  cu  materiale  

didactice (hărţi, atlase, literatură  de  specialitate  etc.), fie  din  lipsa  resurselor  financiare, fie  din  

lipsă  de  interes. 

    Rozs Rita-inspector şcolar 

    Aspecte pozitive: 

 În general, activitatea de predare - învăţare este centrată pe elev;  

 În cadrul orelor, învăţarea este logică şi conştientă; 

Aspecte negative: 

 Nu în toate cazurile se lucrează diferenţiat cu elevii; 

Sărăcuţ Teodor-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Toate cadrele didactice au realizat o proiectare conform cerinţelor în vigoare, pe unităţi de învăţare; 

 La nivelul învăţământului rural, o bună parte dintre învăţători au conceput şi o proiectare modulară 

pentru clasele I-II, respectiv II-IV, acolo unde numărul de elevi este destul de mic în fiecare clasă, 

iar particularităţile de vârstă şi specifice sunt destul de apropiate; 

 Există o concordanţă reală între arealul de curriculum şi nivelul particularităţilor specifice ale 

elevilor; 

 Majoritatea cadrelor didactice stăpânesc foarte bine elementele deontologiei profesionale la nivelul 

disciplinelor, cei mai mulţi învăţători fiind absolvenţi de liceu pedagogic sau studii superioare şi 

având – în proporţie de 75% - gradul didactic I şi II; 
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 Preocupare permanentă pentru integrarea elementelor novatoare, pentru aplicarea strategiilor 

interactive la clasă, pe predarea de tip integrat, precum şi centrarea activităţii pe elev; 

 Dorinţa permanentă de a realiza activităţi suplimentare şi complexe cu elevii, lucru demonstrat de 

rezultatele bune şi foarte bune la diferitele concursuri judeţene şi naţionale; 

 Cadrele didactice participă nemijlocit la toate instruirile şi perfecţionările care au avut loc la nivel de 

judeţ sau la nivel naţional; segmentul cel mai important l-a constituit perfecţionarea prin grade 

didactice, mai ales gradul didactic II şi I, din acest an, unde s-au impus şi conţinuturi care au vizat 

schimbările din ultimii ani, atât în domeniul metodicii disciplinelor, cât şi cel al psihopedagogiei; 

 Scăderea treptată a numărului de stagiari, a celor care au doar definitivat în învăţământ; 

 Activitatea de predare-învățare-evaluare la nivelul învățământului primar este realizată de către 

99,92 învățători calificați (un singur suplinitor în curs de califiucare). 

Aspecte negative: 

 Existența unui număr destul de mic de cadre didactice, în special cele din primii ani de activtate, care 

nu s-au bazat în proiectarea semestrială pe programa şcolară, ci mai mult pe manualul după care vor 

lucra elevii; 

 Slaba pregătire metodică a unor absolvenţi de colegii universitare; 

 Instabilitatea pe post a unui număr destul de mare de învăţători, datorat sistemului centralizat de 

mobilitate a cadrelor didactice.; 

 Calculatorul şi videoproiectorul sunt integrate mai rar în lecţii sau cu deficienţe (vezi utilizarea 

eficientă a CDI-ului). 

Seişanu Mirel-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Instructajul de protecție a muncii se face corespunzător la toate clasele; 

 Caietul de evidență al profesorului există și este bine completat;  

 Cadrele didactice folosesc eficient baza materială a școlii; 

 Profesorii folosesc o terminologie adecvată adaptată la nivelul de înțelegere al colectivelor de elevi; 

 Cadrele didactice consemnează ritmic în cataloage situația notelor și a absențelor; 

 Există o bună relație profesor - elev atât în cadrul orelor urmărite cât și în afara acestora. 

Aspecte negative: 

 Insuficientă preocupare din partea unor cadre didactice pentru participara elevilor la olimpiade şi alte 

concursuri sportive şcolare; 

 Sunt foarte puţini profesori implicaţi în programele de formare a cadrelor didactice.  

Souca Valentina-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 organizarea activităţilor în conformitate cu prevederile Curriculum-ului 2008 

 cunoașterea temeinică a curriculumului și a particularităților de vârsta și individuale 

ale copiilor; 
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 proiectarea este concepută și realizată pe baza temelor anuale de studiu, pe baza 

proiectelor tematice; 

 portofoliul educatoarei şi cele ale copiilor sunt complete şi complexe, lucru ce 

denotă o preocupare permanentă a educatoarelor pentru respectarea standardelor de 

calitate privind activitatea zilnică cu copiii; 

 seriozitate în întocmirea și conducerea actelor și documentelor școlare,  portfolii de 

lucru complete și complexe (atât portofoliul educatoarei, cât și portofoliile copiilor) 

fiind în conformitate cu tematica planificării anuale și săptămânale; 

  relaţionare pozitivă, stimulativă cu grupul de preşcolari; 

 deschidere spre nou, recunoaşterea limitelor în realizarea unor aspecte ale proiectării 

didactice; 

 activităţile demonstrative s-au dovedit în multe cazuri a fi de o înaltă ţinută 

pedagogică şi valoare educativă; 

  studiu aprofundat în vederea implementării noutăţilor; 

 în grădinițele în care se aplică alternativa Step by Step, organizarea activităţilor este 

în conformitate cu specificul programului alternativei; 

 o bună proiectare a activităților care sunt desfășurate metodic, sunt interesante și 

atractive pentru copii; 

 activități armonios concepute, în concordanță cu obiectivele propuse, situații de 

învățare și evaluare diversificate și atractive pentru copii,  

 realizarea transferului de cunostințe teoretice prin identificarea aspectelor din viață 

unde pot fi aplicate; 

  îmbinarea eficientă a metodelor de lucru tradiționale cu metodele de lucru moderne, 

interactive; 

 evaluarea copiilor demonstrează activitatea constantă desfașurată cu aceștia pe tot 

parcursul anului; 

 tact pedagogic; 

 cunoașterea, respectarea și aplicarea personalizată de către educatoare a 

curriculumului pentru învățământ preșcolar; 

 crearea de situații noi în vederea aplicării cunoștințelor și deprinderilor însușite de 

copii; 

         Aspecte negative: 

 necesitatea evidențierii permanente a caracterului aplicativ al cunoștintelor predate-

învățațe în activități; 
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 din strategiile didactice utilizate lipsește uneori caracterul ludic; 

 tendința de dirijare excesivă a activității;  

 jocuri de mișcare puține pe parcursul zilei; 

 activizare slabă a copiilor, axare pe activarea celor ,,buni``, ,,activi”; 

 amenajarea mai multor centre de interes în ambientul grupei; 

 necesitatea participării doamnelor educatoare la cursuri de formare, simpozioane şi 

schimburi de experienţă; 

 diseminarea bunelor practici în cadrul activităților metodice organizate la nivel de 

unitate sau la nivel județean; 

 individualizarea activității în funcție de particularitățile de vârstă ale copiilor; 

 stabilirea și ordonarea coerentă a temelor în cadrul proiectelor tematice; 

 mai mult interes pentru activitățile care duc la propria dezvoltare profesională; 

 alocarea timpului în funcție de particularitățile de vârstă ale copiilor; 

 mărirea ponderii activităților în care copilul descoperă conținuturile noi prin efort 

propriu; 

 poavazarea  deficitară a sălilor și a holurilor (în unele unități); 

 puține interasistențe la activități;  

 exersarea vocabularului în toate domeniile de activitate; 

 încurajarea copiilor să colaboreze, crearea mai multor astfel de  momente pe 

parcursul activității; 

 motivația pentru activitate nu este suficient de bine realizată; 

 realizarea de interasistențe la activități;  

II. nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

Ardelean Flavia-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Elevii au deprinderi şi abilităţi bine conturate, fapt ce le permite să îndeplineasă obiectivele medii ale 

programelor şcolare; 

 Nivelul de cunoştinţe al multora dintre elevi este bun, fiind disciplinaţi, atenţi şi activi. Ei au 

deprinderi de muncă independentă şi de muncă în echipă, în realizarea sarcinilor teoretice; 

Aspecte negative: 

 Exprimarea orală a elevilor este regională şi lipsită de coerenţă; 

 Majoritatea elevilor nu au capacitatea de a se autoevalua obiectiv; 
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Boha Claudia-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Un număr mare de elevi solicită în timpul orelor explicaţii pe care le şi primesc de la profesori, fapt 

ce dovedeşte atât o relaţie bună profesor-elev, cât şi preocuparea profesorilor pentru antrenarea în 

mai mare măsură a elevilor, atât la activităţile de predare cât şi la cele de evaluare; 

 S-a constatat din punctul de vedere al dimensiunii formative a lecţiei de Religie  o atitudine pozitivă 

şi deschisă faţă de disciplină din partea elevilor; 

 Elevii se implică activ în numeroase proiecte educaţionale şi social caritabile; 

 Elevilor le place religia şi manifestă interes pentru studiul acestei discipline, obţinând rezultate foarte 

bune la Olimpiada de religie și la alte concursuri naționale la care participă. 

Aspecte negative: 

 În unele şcoli elevii nu sunt obişnuiţi cu activităţile de grup  

 Unii elevi nu sunt implicaţi suficient în activitatea didactică şi nici în proiecte educative 

Chende Ana Maria-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 elevii în efectuarea experimentelor în laborator, respectă regulile de protecţie a muncii; 

 unii elevi au capacitatea de argumentare a ideilor proprii; 

 se constată existenţa unui progres şcolar la toate obiectele, dacă ne referim la testele iniţiale şi 

cele aplicate pe parcursul semestrului I; 

Aspecte negative: 

 elevii de etnie romă frecventează, sporadic, şcoala, având probleme reale în ceea ce 

priveşte scrisul; 

   un număr destul de mare de elevi nu ating standardele curriculare cerute de programa şcolară; 

Ciutre Dorina-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 din punct de vedere al dimensiunii formative , s-a constatat o atitudine pozitivă şi deschisă a elevilor 

faţă de disciplină educaţie artistică educaţie artistică . 

 valorificarea potenţialului educativ al orelor de desen şi muzică, a educaţiei pentru cultură şi artă.                                                                                      

  sprijinirea elevilor pentru a  participa la concursuri de interpretare instrumentală şi arte plastice. 

Aspecte negative: 

• nu în toate şcolile elevii  sunt obişnuiţi, cu activităţile de grup şi munca în echipă; 

• dotarea slabă în multe şcoli, chiar şi în mediul urban a cabinetelor de muzică ori desen cu materiale 

şi mijloace didactice 

• insuficientul sprijin al elevilor pentru a  participa la concursuri de interpretare instrumentală şi arte 

plastice  
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Cosma Dorin-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Elevii care se ridică  la nivelul standardelor prevăzute de programa şcolară aparţin următoarelor 

unităţi  scolare inspectate în semestrul I al anului şcolar 2012-2013:  

 Liceul Tehnologic „Voievod Gelu”, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei, Şcoala 

Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, Şcoala Gimnazială „Traian Creţu” Năpradea, Liceul 

Sportiv „Avram Iancu” Zalău, Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, Liceul Tehnologic Sâg, 

Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop-de-Băseşti”, Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Zalău, Liceul 

Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, Şcoala Gimnazială „Porolissum” Zalău, Şcoala Gimnazială 

„M. Eminescu” Zalău, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Agrij, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gârbou, Şcoala 

Gimnazială „Horea” Cizer, Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Bocşa, ŞcoalaGimnazială Nr. 

1 Şimişna. 

Aspecte negative: 

 Număr mic de elevi, la unele licee, înscrişi la competenţele lingvistice de limba franceză la 

bacalaureat: Colegiul Național “Silvania” Zalău, Colegiul Național “Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei 

(niciun elev). 

Costache Rodica-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 O bună parte dintre elevi utilizează un limbaj adecvat disciplinei pe care o studiază, reuşind să-şi 

argumenteze corect intervenţiile; 

 Elevii sunt în stare să folosească eficient ceea ce au achiziţionat în cursul lecţiilor anterioare şi 

progresează corespunzător; 

 Progresul pe termen scurt (în timpul lecţiei) este în general bun, majoritatea elevilor reacţionează 

repede la activitatea propusă şi extrag idei valoroase, de profunzime; 

 Portofoliile elevilor sunt structurate conform cerinţelor cadrelor didactice, fiind instrumente eficiente 

pentru pregătirea lor; 

 Majoritatea elevilor de la învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv cei de la şcolile postliceale 

sanitare şi-au format competenţele prevăzute în standardele de pregătire profesională specifice 

calificării; 

 Rezultatele la Examenul de certificarea a competențelor profesionale sunt foarte bune, pentru elevii 

de la toate nivele de calificare, în toate sesiunile de examen. 

Aspecte negative: 

 Există elevi care nu au atins standardele curriculare, educaţionale și profesionale specifice vârstei 

lor, proporţia lor fiind din pacate în creştere în ultima perioadă. 

 Numărul absolvenților de liceu care renunță la certificarea competențelor profesionale este în 

creștere. 
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Firicel Daniela-inspector şcolar 

Aspecte pozitive  

 La orele asistate, elevii au manifestat implicare în desfăşurarea lecţiilor, fiind capabili, cu puţine 

excepţii, să aibă opinii referitoare la tema propusă; 

 Elevii sunt atenţi la lecţie, au deprinderi de lucru cu mijloacele didactice (manualul, fişe de lucru), 

înţeleg sarcinile de lucru şi le rezolvă corespunzător; 

 Elevii fac apel la experienţa personală pentru a motiva răspunsurile date, formulează concluzii legate 

de tema prezentată care arată că şi-au însuşit obiectivele   propuse; 

 S-a remarcat o bună colaborare şi comunicare elev – profesor, elev – elev; 

 Elevii utilizează în mod curent caietul de notiţe şi urmăresc materialele prezentate de profesor. 

Aspecte negative: 

 Progresul realizat de elevi în cadrul lecţiilor nu este întotdeauna bun; 

 Elevii răspund de multe ori în cor, astfel încât se realizează greu evaluarea individuală a 

răspunsurilor; 

 În mai multe unităţi de învăţământ, elevii nu sunt obişnuiţi să participe la olimpiade sau alte 

concursuri şcolare în care este implicată disciplina biologie. 

Hari Tunde-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Elevii au o atitudine pozitivă faţă de activităţile şcolare şi extracurriculare; 

 Elevii în general au deprinderile de a citi, a scrie, de a socoti, de a susţine propriile păreri etc. 

conform standardelor educaţionale cerute. Majoritatea elevilor se află la nivelul cerinţelor 

standardelor educaţionale; 

 Evaluarea elevilor se realizează sub toate aspectele, de la cele mai simple aprecieri verbale până 

la acordarea calificativelor; 
 S-a putut constata că învăţătorii ţin legătura cu elevii şi după trecerea acestora în ciclul următor, 

chiar dacă legătura cu profesorii necesită mai multă flexibilitate. 

Aspecte negative: 

 Nivelul scăzut al atingerii standardelor curriculare la limba şi literatura română, în unele zone cu 

populaţie preponderentă de etnie maghiară. 

 Unii elevi nu au deprinderi de lectură şi scriere corectă în limba română, dar nici în limba maternă. 

 Unii elevi au probleme cu citirea conştientă a textului. 

 Se observă indulgenţă nefondată în acordarea calificativelor de foarte bine la unele obiecte. 

Jurcă Ildiana-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Nivelul de cunoştinţe al elevilor de la nivelul învăţământului gimnazial poate fi cotat ca  bun şi foarte 

bun, aceştia deţinând nu numai competențe de citit, scris, abilitări diverse etc., ci şi competențe privind 

munca independentă, munca intelectuală, capacităţi de cunoaştere, structurate la nivelul vârstei lor, 



   

 96

putând opera cu acestea nu numai în condiţii specifice, ci extrapolându-le în situaţii diverse de 

cunoaştere, de viaţă; 

 Elevii reuşesc să operaţionalizeze şi să aplice în practică majoritatea cunoştinţelor asimilate, fie prin 

procesul de predare-invăţare-evaluare, fie prin muncă independentă, dovadă fiind, în acest sens, 

portofoliile personale ale elevilor; 

 Deţin un bun nivel de comunicare orală şi scrisă, de investigare şi rezolvare de probleme, elevii 

demonstrând că în cele mai multe cazuri sunt emiţătorii principali de mesaje conţinutistice, motivând 

pertinent şi argumentat  anumite concepte, definiţii, stări, fenomene etc. 

Aspecte negative: 

 La aproximativ 15% dintre elevii şcolilor din mediul rural există un decalaj prea mare între 

exprimarea orală şi cea scrisă, lizibilitatea și aspectul estetic al caietelor; 

Lucaciu Marcel-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Elevii au, în general, deprinderi de formulare şi de exprimare a opiniei personale, în legătură cu 

tematica propusă spre dezbatere; 

 Opiniile elevilor sunt susţinute, de cele mai multe ori, cu argumente; elevii se lasă antrenaţi în dialog; 

 În general, elevii manifestă responsabilitate în timpul orelor, sunt disciplinaţi, iar atunci când li se 

propune o activitate sau o sarcină de lucru, o fac cu atenţie şi cu interes; 

 Elevii au deprinderi şi abilităţi bine conturate, fapt ce le permite să îndeplineasă obiectivele medii ale 

programelor şcolare; 

 Nivelul de cunoştinţe al multora dintre elevi este bun, fiind disciplinaţi, atenţi şi activi. Ei au 

deprinderi de muncă independentă şi de muncă în echipă, în realizarea sarcinilor teoretice; 

 Majoritatea caietelor de notiţe ale elevilor sunt îngrijite, ordonate şi conţin principalele informaţii 

transmise; 

       Aspecte negative: 

 La unii elevi învăţarea este mecanică, nu logică şi conştientă, iar greşelile de ortografie, scrisul ilizibil 

şi omisiunile de litere sunt îngrijorător de frecvente; 

 Exprimarea orală a elevilor este regională şi lipsită de coerenţă; 

 Interesul elevilor pentru studiu şi, mai ales, pentru lectură lasă de dorit; 

 Majoritatea elevilor nu au capacitatea de a se autoevalua obiectiv; 

 Aplicarea noilor cunoştinţe,  în diferite contexte, este greu de realizat de  unii dintre elevi; 

Mărginean Viorel-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 mulţi elevi ating la un nivel bun  competenţele specifice prevăzute în programele şcolare; 

 cunosc noţiunile specifice, le utilizează corect în exprimarea orală şi scrisă; 

 ştiu să extragă esenţialul dintr-un text, unii dintre ei sunt capabili să rezolve probleme specifice,  

 se descurcă bine cu metodele frontale de predare, cu cele activ participative; 

 elevii de gimnaziu participa în număr mare la Olimpiada de istorie; 
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 au obținut rezultate foarte bune şi  bune  la etapele superioare ale olimpiadelor şcolare    (judeţeană, 

naţională), la examenul de bacalaureat; 

Aspecte negative: 

 majoritatea elevilor rromi au o frecvenţă slabă la cursuri, ating un nivel slab de competenţe; 

 puţin elevi sunt capabili să rezolve probleme şi să lucreze eficient în echipă; 

 elevii de liceu participă în număr mic la etapele superioare ale olimiadelor şcolare la disciplinele 

socio- umane; 

 puţini elevi de la clasele neobligatorii au manuale şcolare; 

Opriș Adonia-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Elevii dispun de competenţe pentru înţelegerea şi însuşirea noţiunilor matematice de bază. Sunt 

capabili, mulţi dintre ei, să utilizeze noţiunea matematică, să o transfere în situaţii contextuale 

practice doar dirijaţi de profesori. Participarea elevilor la lecţie în majoritatea secvenţelor lecţiilor a 

fost bună. (excepţie elevii de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Tusa) 

 Elevii au avut un comportament civilizat în timpul lecţiilor. Între elevi şi între elevi –profesor s-au 

stabilit relaţii de respect reciproc observabile în comunicarea verbală, paraverbală şi nonverbală. 

Elevii sunt familiarizaţi cu stilul de lucru al profesorilor şi conştientizează faptul că efortul lor 

propriu nu se ridică tot timpul la expectanţele profesorilor. 

Aspecte negative: 

 Pregătirea elevilor la standardele impuse de examenul de Evaluare Naţională şi examenul de 

Bacalaureat pentru disciplina matematică este slabă în ciuda eforturilor depuse de profesori (Liceul 

Tehnologic nr.1 Sîg, Şcoala Gimnazială Nr.1 Tusa, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău) 

Opriş Ioan-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 există elevi, ȋn special din mediul urban, care sunt motivați pentru dobândirea noțiunilor 

instrumentale din programele școlare; 

 elevii pregătesc motivat lucrările semestriale (tezele) 

Aspecte negative: 

 din lipsa bazei didactico-materiale a laboratoarelor de fizică, ȋn special ȋn mediul rural, mulți 

elevi nu au dezvoltate deprinderile de investigare experimentale; 

 nu se depun eforturi pentru atingerea performanţei  la fizică prin participarea la olimpiade 

şcolare 

Păştean Camelia-inspector şcolar 
Aspecte pozitive:  
 Nivelul de cunoştinţe al elevilor este bun şi foarte bun, au deprinderi de muncă independentă, muncă 

intelectuală, capacităţi de cunoaştere structurate la nivelul vârstei lor, putând opera cu acestea nu numai 

în condiţii specifice. Elevii de gimnaziu ascultă activ, înțeleg semnificația unui mesaj transmis, 
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formulează răspunsuri logice și complete, chiar dacă unii dintre elevi provin din medii defavorizate 

socio-economic. Au competențe în utilizarea informațiilor precum și deprinderi  de muncă intelecutală, 

operează cu principalele noţiuni şi concepte. Se pot integra cu usurinţă în colectiv şi se acomodează cu 

rigorile mediului şcolar. Elevii au fost activi la orele asistate, sesizându-se un progres la sfârşitul 

acestora. 

 Rezultatele  bune obţinute de elevi la concursuri si olimpiade sunt datorate muncii constante şi 

pregătirii consecvente pentru performanţă, atât a cadrelor didactice cât şi a elevilor.  

Aspecte negative:  
 Unii elevi scriu cu greşeli de ortografie în caietele de notiţe şi de teme, nu au caiete şi manuale, 

întâmpină probleme când trebuie să-şi exprime şi să-şi susţină opinia personală sau chiar să redea 

informaţiile primite. Există şi cazuri de abandon şcolar, mai numeroase în mediul rural şi în rândul 

elevilor de etnie rromă.  

Rozs Rita-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Elevii au deprinderi şi abilităţi bine conturate, fapt ce le permite să îndeplineasă obiectivele medii ale 

programelor şcolare; 

 Nivelul de cunoştinţe al multora dintre elevi este bun, fiind disciplinaţi, atenţi şi activi. Ei au 

deprinderi de muncă independentă şi de muncă în echipă, în realizarea sarcinilor teoretice; 

Aspecte negative: 

 Exprimarea orală a elevilor este regională; 

 Majoritatea elevilor nu au capacitatea de a se autoevalua obiectiv. 

Sărăcuţ Comănescu Teodor-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Nivelul de cunoştinţe al elevilor de la nivelul învăţământului primar poate fi cotat ca  bun şi foarte bun, 

aceştia deţinând nu numai competențe de citit, scris, socotit, orientare în spaţiu, abilitări diverse etc., ci şi 

competențe privind munca independentă, munca intelectuală, capacităţi de cunoaştere, structurate la 

nivelul vârstei lor, putând opera cu acestea nu numai în condiţii specifice, ci extrapolându-le în situaţii 

diverse de cunoaştere, de viaţă; 

 Majoritatea elevilor, mai ales cei de la clasele a III-a şi a IV-a, au un vocabular destul de dezvoltat şi care 

e nuanţat şi activizat în permanenţă; 

 În calculul mintal demonstrează dexteritate în operarea cu principalele noţiuni, concepte, dar şi un ritm 

destul de alert, rapid de calcul; În cadrul „ştiinţelor”, elevii reuşesc să operaţionalizeze şi să aplice în 

practică majoritatea cunoştinţelor asimilate, fie prin procesul de predare-învăţare-evaluare, fie prin 

muncă independentă, dovadă fiind, în acest sens, portofoliile personale ale elevilor; 

 Deţin un bun nivel de comunicare orală şi scrisă, de investigare şi rezolvare de probleme;  

 Elevii demonstrează că în cele mai multe cazuri sunt emiţătorii principali de mesaje conţinutistice, 

motivând pertinent şi argumentat  anumite concepte, definiţii, stări, fenomene etc. 
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Aspecte negative: 

 La aproximativ 20% dintre elevii şcolilor din mediul rural există un decalaj prea mare între exprimarea 

orală şi cea scrisă, lizibilitatea și aspectul estetic al caietelor; 

 Mai există încă mulţi copii cu disfuncţionalităţi evidente, mai ales în ceea ce priveşte cititul şi scrisul, 

majoritatea provenind din mediul rural, din şcoli izolate, familii dezorganizate sau din familiile de rromi 

ce au avut o frecvenţă precară (deficitară) de-a lungul anului şcolar; 

 Aplicarea uneori a unor probe de evaluare, fără a se utiliza descriptorii de performanță. 

Seişanu Mirel-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Elevii dispun de un bagaj motric bun ; 

 Elevii știu să execute acțiuni motrice combinate cu indici ridicați de volum, intensitate și 

complexitate a efortului fizic, la un nivel ridicat al indicilor de manifestare a calităților motrice ; 

 Elevii integrează bine deprinderile motrice însușite în practicarea competițională sau 

necompetițională a disciplinelor sportive studiate; 

 Elevii execută independent activități recomandate de profesori și exerciții pentru dezvoltarea fizică 

generală; 

 Elevii știu să îndeplinească responsabiliăți și funcții în cadrul activităților desfășurate identificând 

prevederile de bază ale regulamentelor tehnice și de arbitraj a disciplinelor sportive studiate ; 

 Rezultatele de la probele de control dovedesc o bună pregatire a elevilor ;  

 În majoritatea școlilor se organizează competiții cuprinse în calendarul sportiv care oferă elevilor 

posibilitatea etalării și dezvoltării aptitudinilor în domeniu, precum și petrecerea utilă a timpului 

liber; 

Aspecte negative: 

 La unii elevi se remarcă un interes scăzut față de disciplina educație – fizică și sport ( în special la 

fete ) 

 Lipsa echipamentului sportiv adecvat pentru participarea elevilor la ore și activități sportive 

Souca Valentina-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 preșcolari   bine  pregatiti, cu cunoștințe și deprinderi însușite conform nivelului de 

vârstă și prevederilor programei școlare; 

 copiii au un vocabular bogat, dovedesc înțelegerea sensului propriu și în unele cazuri 

și a sensului figurat al unor cuvinte sau expresii; 

 capacitate de concentrare a atenției voluntare pe parcursul activității; 

  tehnicile de  motivare  în activitate  direcționează activitatea  copiilor spre realizarea 

scopului propus; 

 interesul copiilor e menținut  pe tot parcursul activității; 
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 în activități, predomină caracterul aplicativ al cunoștintelor predate-învatățe;  

 îndeplinirea cu succes a sarcinilor didactice stabilite în activitate; 

 competențe în realizarea evaluării lucrărilor colegilor și obiectivitate în realizarea 

autoevaluării; 

Aspecte negative: 

 în situațiile în care motivația pentru activitate nu este suficient de bine realizată, 

copiii se implică puțin în activitate; 

 exersarea vocabularului nu este suficient urmărită în toate domeniile de activitate; 

 există activități în care colaborarea preșcolarilor nu este încurajată sau nu sunt create 

momente pentru a fi realizată; 

III. Managementul administrativ şi educaţional al unităţilor inspectate 

Ardelean Flavia-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Managerii cunosc bine şi aplică legislaţia şcolară în vigoare; 

 Colaborarea cu ISJ este bună 

Aspecte negative: 

 Există școli, inclusiv în mediul urban, care au  mobilierul învechit și deteriorat        

Boha Claudia-inspector şcolar 

Aspecte pozitive:  

 Există un sistem de înregistrare a tuturor evenimentelor din şcoli (dosare decizii, procese 

verbale, dosare cu cereri ale elevilor şi cadrelor didactice) 

 Şcolile se raportează permanent la comunitatea locală, fiind încheiate parteneriate pe acest 

palier; 

 Directorii unităţilor de învăţământ au portofolii ce conţin toate dosarele cerute dovedind aplecare 

către problemele specifice managementului şcolar; 

 Schemele orare respectă planul cadru valabil fiecărei clase; 

 Preocuparea pentru un climat de muncă eficient; 

Aspecte negative: 

 Dosarul asistenţelor la ore ale directorilor conţin puţine ore asistate; 

 Unităţile şcolare se confruntă, uneori, cu probleme administrative ce derivă din gestionarea fondurilor 

alocate; 

Bunta Ioan-inspector şcolar 

Aspecte pozitive:  

 Şcolile sunt bine administrate şi conduse de catre echipa managerială; 

 Documentele manageriale sunt întocmite corect şi reflectă realitatea din şcoală; 

 Consiliul de Administraţie este funcţional în majoritatea unităţilor; 

 Activităţile educaţionale se desfăşoară conform orarului şcolii; 



   

 101

 Se respectă regulamentul de ordine interioară; 

 Activităţile extracurriculare se desfăşoară conform programului stabilit; 

Aspecte negative: 

 Lipsa fondurilor financiare duce la neîndeplinirea obiectivelor propuse în plan managerial (investiţii, 

dotări, reabilitări); 

 Orarul şcolii nu respectă curba lui Gauss din cauza profesorilor navetişti; 

 În mediu rural paza şi securitatea elevilor nu se realizează cu personal specializat.   

Chende Anamaria-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 resursele materiale de care dispune şcoala sunt folosite cumpătat urmărindu-se eficientizarea 

cheltuielilor; aspectul şcolii este unul îngrijit în care se evidenţiază interesul pentru păstrarea şi 

cultivarea tradiţiilor locale; 

 comunicarea ISJ cu şcoala se face într-un mod eficient; 

 managerii şcolii au experienţă în domeniul managementului educaţional ; 

Aspecte negative: 

 prea puţine asistenţe la ore a  directorilor de unităţi de învăţământ; 

 nu toate cadrele didactice semnează condica de prezenţă la zi; 

 majoritatea unităţilor de învăţământ nu au proiecte europene; 

Cosma Dorin - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 În portofoliul directorului există toate documnetele şcolare specifice activităţii manageriale; 

 Directorul şcolii este interesat de stabilirea şi menţinerea unei direcţii bune de dezvoltare a unităţii 

şcolare; 

 Directorul cunoaşte şi prezintă cu claritate strategia unităţii şi obiectivele urmărite pe termen mediu 

şi lung; 

  Directorii lucrează în echipă, cooperează în mod eficient cu Consiliul de administraţie şi practică un 

management participativ; 

 Planul managerial există şi sunt prevăzute acţiuni clare privind parteneriatele locale, activități 

extracurriculare, de formare a cadrelor didactice, de evaluare etc.; 

 Directorii sunt interesaţi permanent să încurajeze şi să susţină formarea continuă a cadrelor 

didactice; 

 În şcoală sunt  constituite comisiile metodice şi comisiile pe probleme; 

 Directorii utilizează în mod corespunzător şi eficient resursele financiare, unitatea corespunde 

standardelor europene; 

 Directorii găsesc soluţii rapide pentru problemele ivite, ce nu pot fi rezolvate decât pe termen lung; 

 Au fost folosite eficient resursele alocate pentru achiziţionarea materialelor didactice în sălile de 

clasă;  
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 Directorul unității de învățământ monitorizează soluționarea punctelor slabe identificate și menționate 

de către comisia de asigurare și evaluare a calității în raportul specific, raportându-se la standardele 

naționale de acreditare; 

 Responsabilii de catedre/comisii/compartimente lucrează conform obiectivelor stabilite în PDI și 

raportează periodic îndeplinirea acestora; 

 Nu sunt înregistrate reclamații și sesizări nesoluționate la adresa echipei manageriale; 

 Școala   respectă   legislația   și   regulamentele   privind curriculumul,  evaluarea,  finanțarea,  

drepturile  elevilor  și protecția acestora; 

 Echipa managerială a unității de învățământ consultă în permanență comunitatea locală și părinții 

și anticipează soluții pentru a satisface în mare măsură așteptările acestorate pozitive. 

Aspecte negative: 

  Oferta curriculară a şcolii nu este suficient de diversificată pentru satisfacerea nevoilor majorităţii 

elevilor; 

 Lipseşte motivarea cadrelor didactice în ceea ce priveşte formarea lor în specialitate; 

 Nu se pune accent suficient de mult pe informatizarea procesului de învăţământ, pe centrarea activităţii 

didactice pe nevoile elevului; 

 Nu sunt fonduri suficiente pentru întreţinerea reţelei de calculatoare;  

 Aparatură audio-vizuală din şcoală nu satisface nevoile tuturor disciplinelor. 

Costache Rodica - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Atmosfera de lucru în toate şcolile IPT şi în majoritatea celorlalte şcoli din județul Sălaj este una 

foarte bună şi stimulativă; 

 Valorile şi normele de conduită sunt înţelese de toţi cei implicați în demersul didactic  şi aplicate în 

activităţile zilnice; 

 Este monitorizată cu atenţie activitatea derulată la nivelul fiecărei unități de învățământ,  în special 

eficienţa predării şi a învăţării şi a activităţilor din afara organizaţiei;  

 În marea majoritate a școlilor furnizarea programelor de învăţare este bine organizată; 

 Nevoile elevilor din toate mediile sociale sunt recunoscute;  

 Personalul implicat în implementarea monitorizarea calităţii, în toate școlile IPT şi din majoritatea 

celorlalte unităţi de învăţământ, este instruit adecvat; 

 Există experienţă la nivelul echipelor mangeriale pentru elaborarea documentelor necesare 

funcţionării unităţilor de învăţământ şi a sistemului de monitorizare a calităţii; 

 Comunicarea atât dintre cadrele didactice cât și dintre acestea și elevi și părinți precum și lucru în 

echipa sunt calitativ superioare; 

 Echipele manageriale din majoritatea școlilor sălăjene, monitorizează permanent gradul de atingere a 

obiectivelor propuse, îmbunătăţind continuu instrumentele de evaluare; 
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 Formarea  continuă a cadrelor didactice, se derulează în conformitate cu evoluțiile din sistemul de 

educație. 

Aspecte negative: 

 Există școli în care dotările sunt încă la un nivel inadecvat pentru a asigura o formare corespunzătoare a 

elevilor. 

 Din punct de vedere material, elevii proveniți din medii defavorizate nu sunt susținut suficient pentru a 

putea frecventa școala. 

 Nu toate documentele referitoare la sistemului de monitorizare a calităţii sunt întocmite sau revizuite 

corespunzător. 

 Nu sunt elaborate încă toate Procedurile specifice tuturor activităţilor din şcoli, în mod deosebit cele 

privind necomformitatea.  

 Nu sunt inițiate programe de mentorat pentru cadrele didactice aflate la început de carieră sau pentru 

suplinitori. 

Firicel Daniela-inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Portofoliul directorilor unităţilor de învăţământ cuprind elementele obligatorii care sunt stabilite de 

către M.E.N. şi I.S.J.  

 În unităţile de învăţământ se practică un management şcolar bun, orientat preponderent spre dezvoltarea 

instituţională şi spre îmbunătăţirea imaginii unităţii în comunitatea locală şi în judeţ; 

 Directorii consultă în permanenţă comunitatea locală şi părinţii şi anticipează soluţii pentru a satisface 

nevoile şcolii; 

 Resursele sunt utilizate conform politicilor descrise în planurile manageriale, urmărindu-se asigurarea 

accesului egal la educaţie al elevilor; 

 În general, şcolile se încadrează în normele de igienă, spaţiile şcolare sunt eficient folosite;  

Aspecte negative: 

 Unii directori au deficienţe în realizarea asistenţelor la lecţii ale cadrelor didactice; 

 Există unităţi de învăţământ în care grupurile sanitare nu respectă standardele de calitate impuse de 

legislaşia în vigoare. 

Hari Tunde - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Majoritatea unităților verificate sunt bine dotate, se respectă regulamentul intern al şcolilor, ordinea 

şi disciplina sunt controlate permanent de conducerea şcolii. 

 Întreaga activitate de formare şi educare a elevilor a fost planificată în funcţie de idealul educaţional 

prevăzut în legea învăţământului. 

 În unităţile şcolare au fost elaborate planuri de măsuri realiste şi adaptate specificului şcolilor. 

Aspecte negative: 

 Planurile manageriale nu sunt întotdeauna monitorizate şi implementate eficient. 
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Jurcă Ildiana - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 În portofoliul managerilor, dar şi al cadrelor didactice există documnete şcolare specifice activităţii 

manageriale; 

 Managerii cunosc şi prezintă cu claritate strategia unităţii şi obiectivele urmărite pe termen mediu şi 

lung; 

 Directorii unităţilor de învăţământ sunt interesaţi de stabilirea şi menţinerea unei direcţii bune de 

dezvoltare a unităţii şcolare; 

 Managerii lucrează în echipă, cooperează în mod eficient cu consiliul de administraţie şi practică un 

management participativ; 

 În şcoli au fost  constituite comisiile metodice şi comisiile pe probleme conform noii Metodologii de 

formare; 

 În Planurile manageriale există şi sunt prevăzute acţiuni clare privind parteneriatele locale; 

 Directorii sunt interesaţi permanent să încurajeze şi să susţină formarea continuă a cadrelor 

didactice;  

 Managerii utilizează în mod corespunzător şi eficient resursele financiare, majoritatea unităţilor arată 

bine în exterior, dar şi în interior; 

 Au fost folosite eficient resursele alocate pentru achiziţionarea materialelor didactice in laboratoare, 

cabinete, CDI etc.; 

 Oferta educaţională (inclusiv CDŞ-urile) este adecvată profilurilor şi specificului zonei, cu unele 

mici excepții. 

Aspecte negative: 

 Asistenţele directorilor la lecţii sunt uneori formale sau chiar insuficiente pentru un an școlar; 

 Destul de multe şcoli-structuri nu reuşesc să participe la acţiunile şcolii cu PJ sau sunt neglijate; 

 Există un număr destul de mare de şcoli în care ar fi nevoie de cadre didactice de sprijin/consilieri 

şcolari; 

 Vizitele conducerilor cu PJ la structurile arondate se efectuează destul de rar în majoritatea 

cazurilor; 

Lucaciu Marcel - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Directorii sunt interesati de stabilirea şi menţinerea unei direcţii bune în dezvoltarea şcolii; 

 În portofoliile directorilor există toate documentele şcolare specifice activităţii manageriale; 

 Managerii cunosc bine şi aplică legislaţia şcolară în vigoare; 

 Proiectele de Dezvoltare Instituţională sunt realizate şi se caracterizează prin formularea clară a 

misiunii unităţilor şcolare, iar ţintele strategice stabilite satisfac nevoile educaţionale ale comunităţii; 

 Planurile manageriale există şi sunt defalcate pe semestre; 

 Există toate rapoartele de analiză a activităţii din ultimii doi ani şcolari;  

 Există o legătură clară între toate documentele manageriale; 
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 Consiliile de Administraţie sunt constituite în noua componenţă, există tematica şedinţelor şi sunt 

stabilite responsabilităţile fiecărui membru. Procesele - verbale consemnate în registru sunt în 

concordanţă cu tematica stabilită; 

 Comisiile pentru asigurarea calităţii sunt constituite, există planuri de activităţi şi se desfăşoară 

activităţile planificate; 

 Este respectat graficul de pregătire suplimentară a elevilor pentru Examenele Naţionale; 

 S-a realizat un grafic de monitorizare a perfecţionării tuturor cadrelor didactice; 

 Directorii utilizează în mod corespunzător şi în interesul elevilor resursele financiare şi materiale; 

 Majoritatea Şcolilor au un aspect plăcut, sunt curate, există mobilier şi laboratoare moderne, 

directorii fiind preocupaţi de modernizarea infrastructurii; 

 Există fişa postului pentru fiecare categorie de personal;  

 Evaluarea activităţii cadrelor didactice s-a realizat în conformitate cu noile criterii din fişele de 

evaluare; 

 Colaborarea cu ISJ este bună 

      Aspecte negative: 

 Fişele de asistenţe la lecţii sunt, în continuare, într-un număr redus ; 

 Nu se acordă suficientă atenţie semnării şi parafării documentelor şcolare ;    

 Majoritatea şcolilor nu au un serviciu de pază specializat sau un sistem de supraveghere video care 

să garanteze protecţia bunurilor ; 

 Unele şcoli din mediul rural au aceleaşi coridoare vechi şi cenuşii, care încă mai aşteaptă o zugrăvire 

proaspătă ; 

 Alte școli din mediul rural nu au grupuri sanitare corespunzătoare  (mai ales, structurile arondate)       

Mărginean Viorel -inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 se cunosc şi se respectă normele legale în vigoare; 

 consiliile de administraţie se întrunesc cel putin o dată pe lună, inclusiv în perioada vacanţei de vară; 

 directorii asigură buna circulaţie a informaţiei, promovează stilul de muncă democratic, asigură 

transparenţa deciziilor; 

 se acordă atenţia cuvenită cheltuirii eficiente a fondurilor băneşti, asigurării protecţiei elevilor şi a 

personalului şcolilor; 

 se realizează o colaborare bună cu parinţii elevilor, cu autorităţile locale; 

 acordă importanţa cuvenită activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare; 

 la unele activităti educative sunt invitaţi părinţii  şi autorităţile locale; 

 Aspecte negative: 

 nivelul sponsorizărilor unor activităţi este redus; 
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 nu se reuşeşte implicarea părinţilor rromi în rezolvarea problemelor şcolii; 

 decontarea transportului personalului didactic navetist din mediul rural se face cu dificultate; 

Opriş Adonia -inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Echipele manageriale sunt interesate de dezvoltarea unei culturi organizaţionale specific şcolilor pe 

care le conduc; acestea au elaborat misiunea şi valorile organizaţiei în urma unor analize pertinente 

(analiza SWOT şi analiza PEST) şi a unor procese consultative. 

 Activitatea unităţilor este organizată pe baza planurilor manageriale şi/sau a procedurilor la nivele 

diferite de conducere operaţională: comisii metodice, comisii tehnice de lucru, Consiliul Profesoral, 

Consiliul de Administraţie implicând şi Comitetul de Părinţi. 

 Schemele orare sunt elaborate la nivelul PJ-ului şi a tuturor structurilor pentru preşcolar, primar 

(respectă particularităţile şi specificul învăţământului simultan), gimnazial şi liceal – după caz; sunt 

afişate în sala profesorală (şi pe clase şi pe cadre didactice); respectă, pe cât posibil, curba efortului 

dar mai ales au în vedere faptul că există cadre didactice cu norma în mai multe unităţi de 

învăţământ. 

 Fişele posturilor sunt realizate şi particularizate prin atribuţii specifice postului ocupat; au fost aduse 

la cunoştinţa fiecărui angajat din PJ şi structuri – dupa caz. 

 Normarea şi încadrarea pe post s-a realizat respectând legislaţia în vigoare şi fără a se depăşi 

numărul total de norme alocat fiecărei unităţi de învăţământ. Pentru anumite cadre didactice, 

completarea normei s-a făcut ţinând cont de specializările înscrise pe diplomele de studii. 

 Regulamentul de ordine interioară este elaborat pe categorii de dispoziţii şi structurat pe nivele de 

învăţământ (preşcolar, primar, gimnazial) şi pe resurse umane (elevi, personal didactic, personal 

didactic, auxiliar, personal nedidactic). Sancţiunile elevilor (motivul sancţionării, tipul sancţiunii, 

măsuri de prevenire a comportamentului sancţionat) au fost dezbătute în Consilii de Administraţie, 

au fost aduse la cunoştinţa elevului sancţionat şi  părinţilor acestuia . 

Aspecte negative: 

 Asistenţele la lecţii sunt puţine ca număr şi nu se desfăşoară după un grafic dinainte stabilit.  

 Nu se acordă o atenţie deosebită modului de completare a documentelor şcolare, în deosebi a 

cataloagelor şcolare, şi astfel apar corecturi şi modificări în înscrisurile acestor documente. 

Opriş Ioan - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 şcolile îşi stabilesc propriile scopuri şi politici şi definesc foarte bine metodele de aplicare a 
acestora.  

 managerii se interesează permanent de trasarea şi menţinerea unei direcţii bune de 
dezvoltare, cooperează în mod eficient cu consiliul de administraţie şi cu personalul 
didactic, acceptând un dialog constructiv.  

 directorii utilizează în mod corespunzător resursele financiare ale şcolii, iar deciziile de 
folosire a acestora sunt în concordanţă cu scopurile şi politicile şcolii.  
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 directorii sunt interesaţi permanent de formarea continuă a profesorilor, încurajează 
folosirea unor metode adecvate şi iniţiativele ce vizează ajustarea curriculum-ului.  

  managerii supervizează menţinerea şi conservarea clădirilor şi sprijină biblioteca în 
achiziţionarea de fond carte, asigurându-se că toate acestea permit elevilor o învăţare 
eficientă.  

 resursele financiare ale şcolii sunt utilizate eficient şi în interesul elevilor.  
 directorii cooperează cu părinţii şi cu reprezentanţii comunităţii locale. 

Aspecte negative: 

 multe conduceri de școli nu monitorizează activitatea didactică desfășurată de cadrele 
didactice și elevi prin asistență la ore; 

 nu s-a insistat suficient pe lângă autorităţile locale şi judeţene pentru finalizarea lucrărilor la baza 
materială a şcolii. 

Păştean Camelia - inspector şcolar 
Aspecte pozitive: 

 Directorii şcolilor sunt interesaţi de a stabili şi a menţine o bună direcţie de dezvoltare a unităţilor  

şcolare; 

 Managerii cunosc şi prezintă cu claritate strategia unităţilor şi obiectivele urmărite pe termen mediu 

şi lung; 

 Managerii lucrează în echipă, cooperează în mod eficient cu consiliul de administraţie; 

 Planul managerial există şi sunt prevăzute acţiuni clare privind parteneriatele locale; 

 Directorii sunt interesaţi permanent să încurajeze şi să susţină formarea continuă a cadrelor 

didactice; 

 Sprijinul  oferit elevilor pentru a  participa la diferite concursuri;  

Aspecte negative: 

 Resursele umane nu sunt motivate şi apreciate suficient. 

 Asistenţe insuficiente la ore ale managerilor şcolilor 

 Insuficientă transparenţă a managerilor şcolii în ceea ce priveşte relaţia cu unele cadre didactice şi 

părinţi; 

Rozs Rita - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Managerii cunosc bine şi aplică legislaţia şcolară în vigoare; 

 Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj este bună 

Aspecte negative: 

 Există şcoli, inclusiv în mediul urban, care au  mobilierul învechit și deteriorat        

Sărăcuţ Comănescu Teodor -inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 În portofoliul managerilor, dar şi al cadrelor didactice există documnete şcolare specifice activităţii 

manageriale; 

 Managerii cunosc şi prezintă cu claritate strategia unităţii şi obiectivele urmărite pe termen mediu şi 

lung; 
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 Directorii unităţilor de învăţământ (învăţătorii din structuri) sunt interesaţi de stabilirea şi menţinerea 

unei direcţii bune de dezvoltare a unităţii şcolare; 

 Managerii lucrează în echipă, cooperează în mod eficient cu consiliul de administraţie şi practică un 

management participativ; 

 În şcoli au fost  constituite comisiile metodice şi comisiile pe probleme conform noii Metodologii de 

formare; 

 În Planurile manageriale există şi sunt prevăzute acţiuni clare privind parteneriatele locale; 

 Directorii sunt interesaţi permanent să încurajeze şi să susţină formarea continuă a cadrelor 

didactice;  

 Managerii utilizează în mod corespunzător şi eficient resursele financiare, majoritatea unităţilor arată 

bine în exterior, dar şi în interior; 

 Au fost folosite eficient resursele alocate pentru achiziţionarea materialelor didactice in laboratoare, 

cabinete, CDI etc.; 

 Oferta educaţională (inclusiv CDS-urile) este adecvată profilurilor şi specificului zonei, cu unele 

mici excepții. 

Aspecte negative: 

 Asistenţele directorilor la lecţii sunt uneori formale sau chiar insuficiente pentru un an școlar; 

 Destul de multe şcoli-structuri nu reuşesc să participe la acţiunile şcolii cu PJ sau sunt neglijate; 

 Unele copuri de clădire în care studiază elevi doar de la clasele I-IV, nu corespund cerinţelor de igienă 

materială şi spirituală, dar adesea nu se respectă nici ora de predare de 45 minute (nu 50);  

 Există un număr destul de şcoli primare în care ar fi nevoie de cadre didactice de sprijin/consilieri 

şcolari; 

 Vizitele conducerilor cu PJ la structurile arondate se efectuează destul de rar în majoritatea cazurilor; 

 În destul de multe cazuri, la școlile cu I-IV cu localuri independente (sate) nu este bine gestionată 

situația predării limbilor moderne, a religiei și a educației fizice de către profesori calificați. 

Seişan Mirel - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Şcolile se implică într-o serie de proiecte care le permit dezvoltarea atât din punct de vedere al 

infrastructurii şi material cât şi în privinţa resurselor umane; 

 Managerii şcolilor au experienţă în domeniul managementului educaţional; 

 În majoritatea şcolilor se remarcă o bogată experienţă în organizarea unor activităţi extracurriculare, 

unele dintre ele cu caracter pronunţat intercultural şi care denotă originalitate respectiv o cultură 

organizaţională bine elaborată; 

Aspecte negative: 

 Managerii şcolii nu lucrează întotdeuna în echipă, neimplicând tot colectivul de cadre didactice din 

unitate; 

 Număr mic de ore CDŞ în domeniul educaţiei fizice şi sportului; 
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 Nu toate activităţile şi proiectele care se derulează în şcoală sunt popularizate în rândul cadrelor 

didactice, în special datorită deficienţelor de comunicare 

Souca Valentina - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 există proceduri de autoevaluare proprii, adaptate pentru domeniile și criteriile 

prevăzute de lege 

 sunt promovate valorile cheie ale organizației de învățământ preșcolar; viziunea, 

misiunea, țintele strategice sunt afișate în unitate iar acolo unde există, pe site-ul 

grădiniței; 

 în unele unități de învățământ preșcolar personalul didactic este implicat în 

revizuirea ofertei educaționale și a PDI prin ședințe de brainstorming în care se 

prezintă propunerile de îmbunătățire; 

 aprecierea progresului în învățare se realizează prin raportare (în primul rând) la 

performanțele personale ale copilului, urmărind comportamentele menționate în 

curriculum; 

 mobilier adecvat vârstei, bine întreținut; 

 preocupare în accesarea de proiecte și programe de finanțare extrabugetară pentru 

dotarea unităților cu mijloace didactice; 

 mijloace didactice moderne, estetice, adecvate vârstei copiilor; 

 ambient plăcut, atractiv, stimulativ pentru crearea de contexte  pentru  socializarea 

copiilor; 

 comisiile metodice din unitățile de învățământ preșcolar organizează activități 

demonstrative, work-shop-uri, mese rotunde în care se valorifică rezultatele 

participării la diferite proiecte și programe de formare și dezvoltare profesională 

continuă; 

 amenajarea spațiului educațional pe centre de interes conform cerințelor pentru 

învățământul preșcolar 

 spaţiul educaţional amenajat corespunzător; 

Aspecte de îmbunătățit: 

 în procedurile de autoevaluare internă nu sunt implicate de fiecare dată toate 

persoanele abilitate (șefi de comisie, cadre didactice, etc) 

 există puține unități de învățământ preșcolar în care feedback-ul primit de la 

beneficiarii direcți și indirecți este utilizat în revizuirea strategiilor și planurilor 

vizînd dezvoltarea profesională 
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 rezultatele evaluării  

 în general, procedurile de monitorizare, evaluare, revizuire și îmbunătățire a calității 

educației nu sunt cunoscute de toti mambrii organizației; 

 lipsuri în ceea ce privește dotarea cu măsuțe, etajere, jucării, mijloace didactice 

moderne 

 poavazarea  deficitară a sălilor și a holurilor (în unele unități) 

 puține interasistențe la activități  

IV. Managementul resurselor umane 

Ocuparea posturilor  

Aspecte pozitive: 

 la 1 septembrie 2013 posturile didactice din judeţul Sălaj erau ocupate în proporţie de peste 90%;  

 acoperirea posturilor cu personal didactic calificat a fost realizată într-o proporţie  relativ bună având în 

vedere rezultatele obţinute la concursurile de ocupare a posturilor din 30 iulie 2013; 

 în cursul semestrului 1 au fost organizate peste  27 concursuri şcolare la nivelul unităţilor de învatamânt  

pentru ocupare posturilor vacantate în cursul anului, concursuri care s-au desfăşurat conform  legii fără 

incidente; 

Aspecte negative: 

 unele discipline au un surplus de cadre didactice, cum ar fi: geografie, istorie, educaţie fizică şi 

sport, psihopedagogie specială,  iar  alte discipline, în special în  mediul rural, în zone izolate,  sunt 

discipline deficitare din punct de vedere al cadrelor didactice. ( matematică , franceză, lb. romană ) ;  

 numarul personalului didactic pensionat şi numarul cadrelor didactice fără studii corespunzatoare 

postului încadrate  in sistem in numar destul de mare ; 

 un număr destul de mare de suplinitori calificaţi  cu note mari la concursurile organizate în 

vederea ocuparii posturilor didactice au ramas  fără post sau catedră în acest an şcolar; 

 un număr destul de mare de suplinitori calificaţi  cu note mari la concursurile organizate în 

vederea ocuparii posturilor didactice au ramas  fără post sau catedră în acest an şcolar; 

V. Perfecţionarea personalului didactic 

Aspecte pozitive: 

  Stabilirea în ședințele cu directorii a sarcinilor privind dezvoltarea în carieră prin înscrierea la grade 

didactice. 

  Stabilirea echipei de metodişti prin selectie la ISJ Salaj 

  Existenţa în unităţile de învăţământ a unor responsabili de comisii metodice cu experienţă didactică 

deosebită, cadre didactice cu gradul didactic I, care valorifică în activitatea de perfecţionare la nivelul 

şcolii a experienţei pozitive didactice cuprinsă în lucrările metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic I; 

  Inspecţiile curente şi speciale pentru obţinerea gradelor didactice au fost monitorizate cu eficienţă şi 

s-au efectuat conform graficelor stabilite de I.S.J. Sălaj; 
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  S-a realizat o legătură optimă cu D.P.P.D – centre universitare în ceea ce priveşte înscrierea şi 

transmiterea documentelor cadrelor didactice înscrise la grade; 

  A fost transmisă în unităţile şcolare informaţia privind susţinerea Colocviului pentru înscrierea la 

gradul didcatic I – seria 2013-2015, informația privind zilele și locația pentru examenul de gradul II 

seria 2011-2013 și privind data și locația susținerii examenului pentru definitivarea ȋn ȋnvățământ 

sesiunea 2013(Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul” Zalău) 

  S-a realizat situația cerută de MEN privind derogarea de vechime la ȋnscrierea la examenul național 

de definitivare ȋn ȋnvățământ 

  Organizarea și desfășurarea examenului de definitivare ȋn ȋnvățământ s-a desfășurat ȋn condiții 

optime. Adeverințele privind obținerea definitivării ȋn ȋnvățământ au fost date cadrelor didactice ȋn 

termen. 

Aspecte negative: 

 Aplicarea în mică măsură în lecţii a strategiilor didactice studiate cu ocazia pregătirii examenelor de 

susţinere a gradelor didactice; 

 Situaţii incomplete întocmite de şcoli în ceea ce priveşte înscrierea gradelor didactice la prima 

inspecţie curentă, condiţie pentru înscrierea cadrelor didactice la gradele II şi I; 

VI. Problematica educaţiei incluzive în unităţile de învăţământ inspectate 

Aspecte pozitive: 

 copiii rromii din judeţul Sălaj au optat pentru învăţarea limbii rromani precum şi a istoriei şi tradiţiei 

rromilor la cererea părinţilor. Aceste cursuri se predau de către profesori formaţi la Bucureşti, Cluj 

Napoca şi cursurile de vară  organizate anual.  

 popularizarea posibilitatii şi necesităţii formării de cadre didactice şi de mediatori şcolari rromi; 

 formarea cadrelor didactice nerrome, care predau la clase majoritare de rromi;  

 admiterea elevilor rromi pe locuri speciale.  

Aspecte negative: 

 în foarte putine unităţi şcolare multiculturale din judeţul Sălaj se predă cursul opţional denumit 

„Educaţie interculturală” 

 numar mic de proiecte ce vizează obiectivele propuse în strategia de incluziune  

Lucaciu Marcel -inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Există şi elevi de etnie romă, care au realizat progrese datorită interesului  şi frecvenţei bune;  

 Unii manageri depun eforturi în ce priveşte socializarea şi integrarea romilor, organizând diferite 

activităţi şi întâlniri cu părinţii ( „Şcoala Părinţilor” sau „Şcoala Mamelor”); 

 Managerii şcolari au participat la simpozioane, la cursuri de desegregare care au fost apoi 

implementate; 

 S-au realizat parteneriate educaţionale vizând „Tradiţiile şi obiceiurile din Sălaj”, inclusiv cele ale 

minorităţilor; 
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 S-a încercat promovarea Zilei Romilor (anual, în data de 8 aprilie) 

      Aspecte negative: 

 Elevii de etnie romă frecventează, sporadic, şcoala, având probleme reale în ceea ce  priveşte scrisul şi 

cititul în limba română; 

 Uneori, există divergenţe între elevii romi şi cei de la secţia minorităţi, inclusiv între părinţii acestora; 

 Majoritatea ăcolilor care au elevi rromi organizează puţine proiecte, parteneriate sau activităţi 

educative care să valorice cultura şi tradiţiile acestei etnii; 

 De obicei, mediatorul şcolar nu are autoritate, în cadrul comunităţii locale, şi nu se implică suficient; 

 Elevii de etnie romă sunt reprezentaţi, într-un număr foarte mic, la şedinţele cu părinţii organizate de 

şcoală 

VII. Relaţia şcoală - familie - comunitate 

Boha Claudia  - inspector şcolar 

 Mulţi profesori de religie sunt implicaţi în derularea mai multor proiecte şi programe educative, 

social caritabile, realizate în parteneriat cu diferite instituţii, autorităţi locale, dar şi cu părinţii 

elevilor; 

 Implicarea  în proiectele naţionale coordonate de Patriarhia Română „Hristos împărtăşit copiilor” şi 

„Alege şcoala!”; 

   În şcolile din sector există o relaţie bună şi foarte bună între conducerea acestora şi autorităţile 

locale. Şcolile se implică activ în multe activităţi comunitare, atât prin punerea la dispoziţie a 

spaţiilor (curtea şcolii, sălile de sport) cât şi prin organizarea acţiunilor comunitare; 

Aspecte negative: 

 Din cauza lipsei de fonduri primăriile nu pot să susţină şcolile financiar atât cât este necesar; 

Bunta Ioan - inspector şcolar 

Aspecte pozitive:  

 Părinţii sunt consultaţi cu regularitate în legătură cu problemele şcolii şi sprijină procesul 

educaţional. 

 Părinţii sunt informaţi la timp despre situţia şcolară şi comportamentul copilului lor. 

 Parinţii contribuie la dotarea şcolii şi amenajarea  spaţiilor de învaţământ 

 Comunitatea locală sprijină şcoala în măsura posibilităţilor existente 

 Există o colaborare bună între şcolă şi instituţiile de pe raza comunităţilor( primărie, biserică, poliţie, 

dispensar).  

Aspecte negative: 

 Familiile defavorizate nu colaborează cu şcoala şi nu asigură copilului condiţii pentru o educaţie 

potrivită 

 Comunitatea locală nu aloca fonduri suficiente pentru şcoală . 

Chende Anamaria - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 
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 majoritatea părinţilor consideră munca educativă desfăşurată de cadrele didactice ca fiind  

de  prestaţie, de calitate şi eficientă; 

 şcoala reuşeşte să asigure un parteneriat educaţional şi se consideră ca fiind coresponsabilă     

împreună cu familia; 

 şcoala răspunde adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi încurajează să îşi aducă contribuţia 

la elaborarea curriculum-ului local şi a planurilor de viitor; 

Aspecte negative: 

 nemulţumirile părinţilor se referă la neajunsurile în echiparea unor laboratoare; 

 inexistenţa unor proiecte educative pentru părinţi; 

 puţini părinţi participă la activităţile extracurriculare organizate de către unităţile de învăţământ; 

Ciutre Dorina - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 şcoala asigură o comunicare  bună cu părinţii  şi cu comunitatea locală  

 părinţii primesc în mod regulat informaţii care vizează progresul elevilor şi despre 

activităţile şcolii.  

 şcoala reuşeşte să asigure un parteneriat educaţional şi se consideră ca fiind coresponsabilă 

împreună cu familia.  

 şcoala răspunde potrivit sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi încurajează să îşi aducă 

contribuţia la elaborarea curriculum-ului local şi a planurilor de viitor. 

 şcoala utilizează eficient resursele materiale, financiare şi umane furnizate de către 

părinţi.  

 părinţii îşi aduc contribuţia la bunul mers al şcolii prin ajutorul acordat profesorilor şi 

implicarea în activităţile extracurriculare.  

 activitatea Comitetului de părinţi prezintă viabilitate, 

 adecvare, operaţionalitate si flexibilitate acoperind probleme legate de reducerea abandonului scolar,  

 consilierea elevilor, respectarea Regulamentului de ordine interioară,  

 întreţinerea si îmbunatăţirea bazei didactico-materiale ;  

 consiliile claselor sunt constituiteş există procesele verbale şi tematica şedintelor cu  

părinţii pe clase / lectorate cu părinţii.  

 şcoala comunică permanent cu familiile elevilor, informand asupra progresului scolar  

 şi ameliorării stării disciplinare. 

Cosma Dorin - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Unitatea de învăţământ comunică cu părinţii elevilor prin participarea acestora la şedinţele 

semestriale cu părinţii; 

 Şcoala asigură o comunicare coerentă şi eficientă cu părinţii; 
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 Părinţii îşi aduc o contribuţie benefică, prin sugestiile şi propunerile lor, la realizarea ofertei 

curriculare şi la planul de dezvoltare a unitaţii de învăţământ; 

 Şcoala raspunde prompt sugestiilor şi propunerilor părinţilor, îi încurajează sa-şi aducă contribuţia la 

oferta curriculară, la alegerea CDŞ-urilor; 

 Părinţii sunt organizaţi în comitetul de părinţi şi identifică resursele financiare necesare modernizării 

bazei materiale şi a activitaţilor extracurriculare; 

 Unitatea de învăţământ colaborează, cu eficienţă, cu comunitatea locală; 

 Prin şedinţele cu părinţii se constată realizarea unor lectorate cu o tematică adecvată privind 

consilierea acestora pe probleme psihopedagogice; 

 Se constată o conlucrare bună cu serviciile locale (poliţia, pompierii, biserica), care se implică în 

lărgirea experienţei educaţionale a elevilor; 

 Membrii comunităţii locale sunt implicaţi în îmbunătăţirea resurselor materiale ale şcolii; 

 Activitatea de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar este în atenţia comisiei de la 

nivelul unitaţii de învăţământ; 

 La şedinţa cu părinţii  un număr de considerabil de părinţi, demonstrând interesul acestora pentru 

educarea copiilor; 

 Părinţii cunosc problemele cu care se confruntă dirigintele respectiv, învăţătorul clasei, majoritatea 

părinţilor urmăresc rezultatele obţinute de elevi la învăţătură prin consultarea carnetelor de note ale 

elevilor;  

 Părinţii apreciază dotarea bazei didactico-materiala a şcolii, disciplina impusă elevilor în şcoala şi 

activitatea de pregătire suplimentară a elevilor pentru disciplinele la care copii susţin examene, la 

finele clasei a VIII-a;  

 Părinţii elevilor îşi exprimă dorinţa ca încadrarea şcolii cu cadre didactice sa păstreze principiul 

continuităţii, deoarece la multe obiecte, în fiecare an, încadrarea este schimbată. 

Aspecte negative: 

 Nu se iau suficiente măsuri la unele pentru îmbunătăţire frecvenţei la şcoală şi pentru reducerea 

fenomenului de abandon şcolar la elevii de etnie rromă; 

 Sunt necesare măsuri pentru realizarea vizitelor la domiciliul elevilor de către învăţătorii şi diriginţii 

claselor; 

 Nu este stabilit, la unele şcoli, un program de organizare a activitaţii elevilor navetişti care sosesc în 

şcoala mai repede decât ora de începere a cursurilor; 

 La şedinţele cu părinţii, în procesele verbale, la unele şcoli, nu sunt consemnate toate propunerile şi 

sugestiile făcute de părinţii elevilor. 

Costache Rodica - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Preocuparea majorităţii părinţilor pentru condiţiile oferite de şcoală este evidentă şi susţinută printr-o 

implicare activă a unora dintre aceştia în asigurarea unui plus de confort pentru copiii lor. 
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 Conducerile şcolilor şi personalul didactic comunică cu părinţii copiilor, cu comitetele de la nivelul 

grupelor/claselor de elevi; 

 Existenţa unei preocupări reale a unei proporţii însemnate dintre părinţi pentru îmbunătăţirea condiţiile 

oferite de şcoală şi pentru asigurarea unui plus de confort pentru copiii lor. 

 Cadrele didactice şi conducerile şcolilor oferă, ori de câte ori este nevoie, activităţi de consiliere a 

părinţilor, dorind să-i implice în derularea activităţilor extraşcolare; 

 Majoritatea părinţilor consideră munca educativă desfăşurată de cadrele didactice ca fiind de calitate şi 

eficientă. 

Aspecte negative: 

 Există un număr însemnat de părinţi care nu se implică în stabilirea parcursului şcolar al propriilor copii; 

 Copiii proveniţi din medii defavorizate, nu beneficiază de o colaborare reală a părinţilor cu cadrele 

didactice şi conducerile şcolilor, familiile acestora refuzând să se implice în parteneriatul cu şcoala.  

Firicel Daniela - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Cei mai mulţi profesori de biologie sunt implicaţi în derularea mai multor proiecte şi programe 

educative, de protecţia mediului şi de educaţie pentru sănătate, realizate în parteneriat cu diferite 

instituţii, autorităţi locale, dar şi cu părinţii elevilor; 

 În şcolile din sector există o relaţie foarte bună între conducerea acestora şi autorităţile locale. 

Şcolile se implică activ în multe activităţi comunitare, atât prin punerea la dispoziţie a spaţiilor 

(curtea şcolii, sălile de sport) cât şi prin organizarea acţiunilor comunitare. 

Aspecte negative: 

 Multe dintre problemele care apar în şcoli se datorează  numărului mare de elevi ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate, ceea ce periclitează buna desfăşurare a unor activităţi proiectate în 

cadrul parteneriatelor şcoală-familie; 

 În unele cazuri apar mici neînţelegeri între conducerea şcolilor şi primării, de cele mai multe ori 

datorită atitudinii refractare pe care o au unii primari cu privire la decontarea navetei cadrelor 

didactice. 

Hari Tunde - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 se iniţiază parteneriate cu părinţii şi instituţii abilitate şi interesate de procesul educaţional. 

 există legături strânse cu familiile elevilor, părinţii prezintă interes faţă de activităţile şcolare, faţă de 

viaţa în şcoală, faţă de dezvoltarea psihică, fizică, intelectuală a copiilor. 

Aspecte negative: 

 Este neglijată vizita la domiciliul părinţilor, observarea elevului în familie. 

 Lipsa în unele școli a activităţilor instructiv-educativ comune cu familia. 
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Jurcă Ildiana - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Conceperea, pregătirea şi susţinerea nemijlocită a extrem de multe activităţi extracurriculare, în care 

sunt implicaţi nu numai elevii, ci şi părinţii: serbări şcolare cu diverse ocazii, serbarea zilelor de naştere 

(„Întâlnirea de dimineaţă” ca moment esenţial educativ, realizată aproape în fiecare zi), excursii, vizite, 

concursuri şcolare, portofolii, proiecte educaţionale, lectorate cu părinţii („Şcoala părinţilor”), reviste 

şcolare care cuprind creaţii ale copiilor, întâlniri cu oameni de seamă, proiecte on-line la nivel naţional 

etc.; 

 Parteneriate cu părinţii şi instituţii abilitate şi interesate de procesul educaţional; 

 Realizarea de şedinţe, întâlniri cu părinţii cu susţinerea de lecţii deschise, lectorate, interviuri şi 

„şcoala părinţilor”. 

Aspecte negative: 

 Nu toate şcolile sunt extrem de interesate pentru frecvenţa copiilor la şcoală, mai ales a copiilor 

rromi; 

 Uneori opţionalele, CDS-urile nu sunt propuse în urma consultării părinţilor sau eventual a unei 

motivaţii pertinente pentru o anumită opţiune a elevilor; 

 Slaba implicare a părinților în proiectele educaționale ale școlilor. 

Lucaciu Marcel - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Şcolile deţin şi aplică, eficient, procedurile de comunicare şi de consultare a părinţilor ; 

 Au fost alese comitete reprezentative ale părinţilor, în vederea sprijinirii şi dezvoltării şcolii ; 

 Părinţii susţin,  prin  participarea lor la diferite activităţi,  preocuparea şcolii pentru a asigura elevilor 

o instruire şi o educaţie de calitate ; 

 Din chestionarele aplicate, în cadrul inspecţiilor generale, reiese că părinţii sunt mulţumiţi de 

condiţiile bune oferite de  majoritatea şcolilor şi de faptul că sunt consultaţi, ţinându-se cont de 

părerea lor ; 

 Şcolile reuşeşc să asigure un parteneriat educaţional şi se consideră  responsabile de educaţia elevilor 

împreună cu familia ; 

 Managerii unităţilor de învăţământ răspund, adecvat, la sugestiile şi propunerile părinţilor, 

încurajându-i să contribuie la elaborarea curriculum-ului ; 

 Şcolile asigură o comunicare foarte bună cu părinţii; 

 Şedinţele cu părinţii  se desfăşoară, pe clase, conform planificării şi se întocmesc, periodic, procese - 

verbale; 

 Învăţătorii şi diriginţii claselor evaluează corect propunerile părinţilor şi iau măsuri pertinente pentru 

îmbunătăţirea activităţii didactice şi educative; 

 Se constată preocuparea părinţilor pentru sporirea resurselor unităţii şcolare; 

 Părinţii apreciază, în mod deosebit, activitatea cadrelor didactice; 
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 Şcolile sunt bine integrate în comunitate, beneficiind de sprijin şi susţinere financiară, din partea  

Primăriei, în funcţie de bugetul local; 

 Există o bună colaborare între şcoli şi primării, care asigură, în mare parte, combustibilul necesar 

pentru perioada de iarnă şi realizează, uneori, proiecte de reabilitare a clădirilor; 

 Primăriile sunt bine reprezentate la nivelul Consiliului de Administraţie al  şcolilor din  care fac 

parte primarul şi  un consilier ; 

 Primăriile sprijină o serie de activităţi extracurriculare  precum Ziua Copilului, oferă elevilor cadouri 

de Crăciun şi bani pentru cărţile de premii, la finalul anului şcolar   

Aspecte negative: 

 Uneori, primăriile asigură toamna, târziu, combustibilul necesar pentru iarnă, lemnele fiind verzi şi, în 

unele cazuri, insuficiente; 

 Există primării care au decontat doar parțial sau nu au decontat deloc naveta profesorilor; 

 Majoritatea centralelor termice nu funcţionează la parametri normali, iar părinţii sunt nemulţumiţi de 

încălzirea deficitară din şcoli şi din grădiniţe;  

 Alte nemulţumiri ale părinţilor vizează: materialele didactice învechite şi insuficiente din grădiniţe; 

lipsa unor Săli de Sport; condiţiile necorespunzătoare în care îşi desfăşoară activitatea elevii şi 

preşcolarii din unele unităţi arondate (care n-au mai fost de multă vreme reparate sau renovate); 

 Multe din curţile şcolilor rurale nu sunt asfaltate sau amenajate corespunzător;  

Mărginean Viorel -inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 părinţii şi autorităţile  locale au repreyentanţi în C.A. 

 şcolile informează părinţii şi autorităţile locale cu activităţile desfăşurate;  

 la anumite activităţi educative participă reprezentanti ai autorităţilor locale şi părinţi; 

 există relaţii de parteneriat între şcoli şi diferite instituţii: poliţie, dispensar medical, pompieri, 

biserica etc.; 

 unii parinţi  sau foşti elevi, sponsorizează unele activităţi ale şcolilor; 

Aspecte negative: 

 slaba implicare a multor părinţi, îndeosebi  rromi, în reyolvarea problemelor şcolii; 

 uneori, relaţia şcolii cu autoriţăţile locale este influenţată de politic; 

Opriş Adonia - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Unităţile de învăţământ asigură o comunicare coerentă şi eficientă cu părinţii prin modalități precum 

ședințe cu părinții, întâlniri individuale cu cadrele diactice; 

 Şcolile dețin și aplică corect procedurile de comunicare și consultare a părinților. Există documente 

care atestă informarea părinților cu privire la măsurile disciplinare luate de școală precum și la 

progresul elevilor (convocatoare, procese verbale de la ședințele cu părinții). 

 Majoritatea părinţilor confirmă că în şcoală se acordă o importanţă sporită educaţiei, în vederea 

asigurării unui învăţământ de calitate. 
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Aspecte negative: 

 Părinţii participă în număr relativ mic la şedinţele organizate de către profesorii diriginţi. 

 Părinţii se implică, doar la solicitare, în activităţi menite să contribuie la creşterea prestigiului şcolii. 

Opriş Ioan - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 şcolile asigură o comunicare foarte bună cu părinţii si comunitatea locala  
 părinţii primesc în mod regulat informaţii care vizează progresul elevilor şi despre 

activităţile şcolii.  
 şcolile reuşesc să asigure un parteneriat educaţional şi se consideră ca fiind coresponsabilă 

împreună cu familia.  
 şcolile răspund adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi încurajează să îşi aducă 

contribuţia la elaborarea curriculum-ului local şi a planurilor de viitor. 
 şcolile utilizează eficient resursele materiale, financiare şi umane furnizate de către 

            părinţi.  
 părinţii îşi aduc contribuţia la bunul mers al şcolilor prin ajutorul acordat profesorilor şi 

implicarea în activităţile extracurriculare.  
Aspecte negative: 

 rapoartele despre fiecare elev, nu sunt suficient de detaliate şi nu permit părinţilor să 
sesizeze care sunt nevoile copiilor. 

  eficienţa acţiunilor comitetului de părinţi nu este destul de concludentă. 
 sunt insuficiente măsurile stabilite de școli pentru diminuarea fenomenului de absenteism a 

elevilor de etnie rromă 
Păştean Camelia+ -inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 în multe din unităţile inspectate cu diverse ocazii, există o foarte bună conlucrare între şcoală şi 

familie ; 

 în unele şcoli sunt încheiate şi diferite proiecte de parteneriat în acest sens, care vizează 

îmbunătăţirea relaţiei dintre şcoală şi familie; 

 este o bună conlucrare între autorităţile publice locale, reprezentate de conducerea primăriilor şi a 

consiliilor locale, lucru care se reflectă şi în realizările obţinute de elevii acestor unităţi şcolare; 

Aspecte negative: 

 sunt însă şi unele unităţi şcolare unde conlucrarea dintre şcoală şi familie lasă de dorit, lucru care 

reiese din diferitele sesizări şi reclamaţii depuse de către părinţi la conducerea inspectoratului şcolar 

 îmbunătăţirea acestor relaţii între şcoli şi autorităţile publice locale este imperios necesară în vederea 

creşterii calităţii procesului instructiv-educativ şi îmbunătăţirea relaţiilor interumane. 

 

Sărăcuţ Theodor -inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Învăţătorii sunt sigur cei mai apropiaţi de elevii lor încă înainte de a ajunge în şcoală prin vizitele pe 

care le fac în grădiniţă sau schimburile de experienţă pentru a-şi cunoaşte mai bine viitorii şcolari; 

 Conceperea, pregătirea şi susţinerea nemijlocită a extrem de multe activităţi extracurriculare, în care 

sunt implicaţi nu numai elevii, ci şi părinţii: serbări şcolare cu diverse ocazii, serbarea zilelor de 
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naştere („Întâlnirea de dimineaţă” ca moment esenţial educativ, realizată aproape în fiecare zi), 

excursii, vizite, concursuri şcolare, portofolii, proiecte educaţionale, lectorate cu părinţii („Şcoala 

părinţilor”), reviste şcolare care cuprind creaţii ale copiilor, întâlniri cu oameni de seamă, proiecte 

on-line la nivel naţional etc.; 

 Parteneriate cu părinţii şi instituţii abilitate şi interesate de procesul educaţional; 

 Realizarea de şedinţe, întâlniri cu părinţii cu susţinerea de lecţii deschise, lectorate, interviuri şi 

„şcoala părinţilor”. 

Aspecte negative: 

 Nu toate şcolile sunt extrem de interesate pentru frecvenţa copiilor la şcoală, mai ales a copiilor rromi; 

 Uneori opţionalele, CDS-urile nu sunt propuse în urma consultării părinţilor sau eventual a unei 

motivaţii pertinente pentru o anumită opţiune a elevilor; 

 Slaba implicare a părinților în proiectele educaționale ale școlilor. 

Seişan Mirel -inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 Părinţii elevilor participă la activităţile organizate în şcoală cu ocazia diverselor competitii sportive; 
 Profesorii sunt preocupati de cunoaşterea elevilor şi a relaţiilor de familie,   
 Se organizează activităţi sportive (şcolare şi extraşcolare) la care sunt invitaţi şi participă şi părinţii 
elevilor; 
 Parintii elevilor se implica si in sustinerea financiara a activitatilor desfasurate de grupele de elevi 
din cadrul CSS Zalau 
 Exista o foarte buna colaborare cu Directia Judeteana de Sport Salaj 

Aspecte negative: 

 Multe dintre problemele care apar în şcoli se datorează  numărului mare de elevi ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate, ceea ce periclitează buna desfăşurare a unor activităţi proiectate în cadrul 

parteneriatelor şcoală-familie; 

 Există comunităţi locale care nu colaborează suficient de bine cu şcoala în vederea rezolvării 

problemelor comune (ex. frecvenţa elevilor de etnie romă la şcoală). 

Souca Valentina - inspector şcolar 

Aspecte pozitive: 

 cele trei componente se completează şi se susţin reciproc  

 există proiecte educaționale elaborate de educatoare care includ acțiuni variate menite să asigure 

integrarea preșcolarilor în activitatea şcolară şi în viaţa socială; 

 familia devine tot mai mult un partener implicat in deciziile care privesc politicile educationale 

promovate de sistemul de învățământ; 

Aspecte negative: 

 există proiecte care se derulează doar ,,pe hârtie”, îndeosebi în organizațiile în care persistă dubla 

gândire; 
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IV.8 Propuneri privind eficientizarea inspecţiei şcolare 

Boha Claudia  -inspector şcolar 

 Consilierea cadrelor didactice în ce priveşte necesitatea utilizării mijloacelor activ-participative în 

predarea religiei; 

 Organizarea la nivel judeţean a unor cursuri de formare continuă în didactica religiei pentru 

profesori; 

Bunta Ioan -inspector şcolar 

 fiecare profesor debutant să fie îndrumat  şi consiliat de un mentor/inspector  pe o perioada de 1-3 ani; 

 monitorizarea profesorilor/şcolilor cu rezultate slabe la bacalaureat, 

 concursuri,olimpiade,evaluari periodice etc. 

 cursuri de training axate pe predarea  interactivă/comunicativă, concomitent cu efectuarea de 

observări repetate la clasă organizate prin CCD; 

 obligativitatea participarii la activităţi de formare o dată la 3 ani,daca profesorul are rezultate slabe; 

Ciutre Dorina -inspector şcolar 

 asigurarea unei catedre pentru fiecare specialitate (Ed. Muzicală / Ed. Plastică) la nivelul unei 

comune (cu 3 – 4 - 5 sate); 

 obligativitatea testării cadrelor didactice încadrate pe  orele de Educaţie muzicală sau Educaţie 

plastică prin completare de catedră; 

 implementarea unei politici viabile de marketing artistic, în vederea revigorării învăţământului 

preuniversitar de artă; 

 proiectarea activităţilor didactice în funcţie de potenţialul artistic al elevilor din unităţile şcolare 

(luându-se în calcul şi elevii cu predispoziţii estetice din clasele III-IV), urmată de elaborarea unei 

oferte privind activităţile artistice extracurriculare;  

 adaptarea conţinutului învăţământului artistic de specialitate la realitatea cotidiană, la preocupările, 

interesele şi aptitudinile elevului, 

  realizarea unor parcursuri şcolare orientate spre inovaţie, spre împlinire personală, promovarea unui 

învăţământ artistic deschis şi flexibil; 

 accesibilizarea conţinuturilor şi punerea lor în slujba formării de competenţe; 

 profesorii să fie creativi în plan didactic, să găsească metodele prin care să se facă înţeleşi şi îndrăgiţi 

de elevi pentru a-şi atinge obiectivele propuse (participarea elevilor în cadrul unor formaţii muzicale la 

concursuri ş.a.); 

 profesorii să constituie modele pentru elevi sub aspect artistic; 

 înţelegera importanţei elaborării portofoliului, testărilor iniţiale etc. şi ca un mod de a-şi justifica 

munca, de multe ori mai densă decât a „vestitului” coleg de matematică, sau de l. română 

 constituirea unor modele manageriale deschise care să determine identificarea nevoilor de formare 

profesională şi furnizarea unor proiecte la nivel local /  judeţean / zonal, în deplin acord cu diagnoza 

configurată; 
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 Cosma Dorin -inspector şcolar 

 Accent mai mare, o organizare mai clară a inspecţiei individuale pentru profesorii debutanţi. 

Costache Rodica -inspector şcolar 

 Flexibilizarea planificării inspecţiilor şcolare, pentru a se asigura implicarea inspectorilor în programele 

şi activităţile secifice, altele decât inspecţia şcolară, apărute în diferite momente ale anului şcolar. 

Hari Tunde -inspector şcolar 

  mai multe inspecţii în specialitate, mai ales în rândul cadrelor didactice debutante 

  Jurca Ildiana -inspector şcolar 

 Inspectarea unui număr mai mic de unităţi, chiar cu un buget de timp mai mare (dacă e posibil), mai ales 

la unităţile cu număr mare de clase/cadre; 

 În inspecţia școlară generală, inspectorii şcolari să vizeze mai intâi inspecţia la disciplina specifică şi 

apoi alte discipline; 

 Parcurgerea unei bibliografii minimale cu caracter psihopedagogic de către cadrele didactice 

stagiare sau a celor care nu au promovat un concurs național de titularizare; 

 Asigurarea permanentă a consilierii în specialitate, atât cu ocazia diferitelor tipuri de inspecţii, 

cât şi în cadrul I.Ş.J-ului printr-un program flexibil; 

 Controlul şi îndrumarea să se bazeze pe competenţele în domeniul/disciplina/aspectele inspectate; 

 Alocarea unui buget de timp mai mare pentru consilierea în specialitate a cadrelor didactice în toate 

tipurile de inspecție; 

 Promovarea exemplelor de buna practică și a experienței pozitive la nivelul disciplinei, dar și în cadrul 

comisiilor metodice, cercurilor pedagogice; 

Lucaciu Marcel -inspector şcolar 

 un număr mai mic de inspecții școlare generale ar putea conduce la eficientizarea inspecției 

școlare 

 Mărginean Viorel -inspector şcolar 

 lecţiile să fie asistate de către inspector de aceeaşi specialitate cu a dascălului propunător; 

Opriş Ioan 

 mai multe inspecţii în specialitate; 

 efectuarea de inspecţii în specialitate la profesorii calificaţi, dar care nu predau în specialitate; 

 efectuarea de inspecţii în specialitate la cadrele didactice care au obţinut rezultate slabe la examenele 

naţionale organizate cu elevii (bacalaureat, etc) 

 efectuarea unei inspecții tematice la toate cadrele didactice care predau ȋn condiții de simultan. 
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 efectuarea de inspecții tematice ȋn școlile cu directori noi, ȋn ideea inițierii acestora ȋn  efectuarea 

inspecțiilor la clasă. 

 efectuarea unei inspecții tematice prin care ISJ Salaj să evalueze realizarea normei de asistențe 

efectuate de către directorii unităților de ȋnvățământ. 

Sărăcuţ Theodor -inspector şcolar 

 Inspectarea unui număr mai mic de unităţi, chiar cu un buget de timp mai mare (dacă e posibil), 

mai ales la unităţile cu număr mare de clase/cadre; 

 În inspecţia școlară generală, inspectorii şcolari să vizeze mai intâi inspecţia la disciplina 

specifică şi apoi alte discipline; 

 Realizarea unui număr mai mare de inspecţii de specialitate şi speciale cu tematici din 

didactica disciplinelor în învăţământul primar, experimentarea unor tehnici noi de lucru 

la clasă (vezi clasa pregătitoare și clasa I); 

 Parcurgerea unei bibliografii minimale cu caracter psihopedagogic de către cadrele didactice 

stagiare sau a celor care nu au promovat un concurs național de titularizare; 

 Asigurarea permanentă a consilierii în specialitate, atât cu ocazia diferitelor tipuri de 

inspecţii, cât şi în cadrul I.Ş.J-ului printr-un program flexibil; 

 Stimularea participării învăţătorilor la simpozioane naţionale, internaţionale şi sesiuni de 

referate şi comunicări cu specific pentru învăţământul primar şi popularizarea experienţei 

pozitive; 

 Alocarea unui timp mai mare inspectorilor pentru inspecţii de grade, mai ales pentru 

definitivat şi gradul didactic I (membrii comisiei nu pot fi înlocuiţi decât în condiţii speciale 

şi cu acordul mai multor organe competente), în vederea diminuării bugetului pentru 

inspecţii plătit metodiştilor şi eficientizării acestuia pentru I.Ş.J. Sălaj (inspectorilor nu li se 

plătesc aceste inspecţii); 

 Controlul şi îndrumarea să se bazeze pe competenţele în domeniul/disciplina/aspectele inspectate; 

 Alocarea unui buget de timp mai mare pentru consilierea în specialitate a cadrelor didactice în toate 

tipurile de inspecție; 

 Promovarea exemplelor de buna practică și a experienței pozitive la nivelul disciplinei, dar și în 

cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice; 

 Promovarea, dar și ”cenzurarea” cărții școlare, a cărților de specialitate, a softului 

educaționale care intră în școală, cu mai puțină tentă comercială; 

 Asigurarea logisticii, problematicii şi formării în Programul Proiectelor on-line pentru 

învăţământul primar. 
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CAPITOLUL V 
EXAMENE NAŢIONALE 

 

V. 1. Simularea examenelor naţionale 

 

I. Perioada de desfăşurare 

Evaluarea Naţională 

Limba şi literatura română – 19.03.2013 

Limba maternă - 20.03.2013 

Matematică – 21.03.2013 

Bacalaureat 

Limba şi literatura română – 12.03.2013 

Matematică şi Istorie – 14.03.2013 

 

II. Aria de cuprindere 

Toate unităţile de învăţământ preuniversitar-nivel secundar inferior (unde există clasele a VIII-a). 

Toate unităţile de învăţământ preuniversitar-nivel secundar superior (unde există clase terminale).  

 

III. Documente oficiale care au stat la baza activităţii 

- Procedura realizată la nivelul ISJ Sălaj; 

- Ordin OMECTS nr. 5606/31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale 

pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013; 

- Anexă la OMECTS nr. 5606/31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013; 

- Anexa 1 la OMECTS nr. 4801/31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a; 

- Ordin de ministru nr. 5610/31.08.2012 privind organizarea Bacalaureatului 2013; 

- Anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 5610/31.08.2012 privind organizarea Bacalaureatului 2013; 

- Anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 5610/31.08.2012 privind organizarea Bacalaureatului 2013; 

IV. Organizarea şi desfăşurarea probelor scrise 

a. Subiectele şi baremele de corectare 

 La nivelul inspectoratului şcolar s-au elaborat subiectele şi baremele pentru disciplinele 

implicate în simularea Evaluării Naţionale şi a Bacalaureatului cu încadrarea în conţinuturile 
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programelor de examen în vigoare (doar conţinuturile semestrului I pentru clasa a VIII-a şi 

clasa a XII-a) şi cu respectarea modelelor publicate pe www.edu.ro; 

b. Înscrierea candidaţilor 

 S-a făcut la nivelul unităţilor de învăţământ pentru elevii din seria curentă, cu posibilitatea 

participării şi a elevilor din serii anterioare (în cazul bacalaureatului). 

c. Evaluarea lucrărilor 

 A fost realizată de profesori din fiecare unitate de învăţământ unde s-a organizat şi 

desfăşurat simularea. Pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, unde nu au existat 

măcar doi profesori cu studii corespunzătoare disciplinelor implicate în simulare, s-a realizat 

o asociere a şcolilor (în cazul Evaluării Naţionale) 

d. Transmiterea rezultatelor 

 Fiecare unitate de învăţământ a raportat centralizat, pe tranşe de note, rezultatele.  

e. Centralizarea rezultatelor 

 Rezultatele au fost centralizate şi prelucrate pe: tranşe de note, pe urban/rural, pe 

specializări. 

 S-a făcut o analiză comparativă la nivelul inspectoratului şcolar cu rezultatele obţinute în 

anul şcolar trecut la cele două examene. 

f. Strategii de remediere a rezultatelor obţinute 

 La nivelul unităţilor de învăţământ s-au elaborat şi pus în aplicare planuri de măsuri în 

vederea îmbunătăţirii rezultatelor. 

 La nivelul inspectoratului şcolar s-au analizat aceste planuri şi s-a stabilit planul general în 

vederea îmbunătăţirii rezultatelor. 

 Inspecţiile tematice din lunile aprilie-iunie au avut printre obiective şi monitorizarea activităţii de 

pregătire a absolvenţilor pentru examenele de Evaluare Naţională şi Bacalaureat 2013.  

REZULTATE SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALĂ 2013 

Disciplina 

Număr elevi Tranşa de note Rezultate % 

peste 

5 
Total 

elevi 
Prezenţi Absenţi < 4 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 
10 

Promo 

vaţi 

Res 

pinşi 

Limba şi 

literatura 

română 

 

2316 2233 83 548 248 359 322 325 261 161 9 1437 796 
 

64,35 

 

Matematică 

 

2316 2222 94 1334 274 250 120 106 74 62 2 614 1608 27,63 
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REZULTATE SIMULARE BACALAUREAT 2013 

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prezenţa la simulare 

Profilul/Specializarea Clasa  Prezenti  Absenti  

vocational XII 95 3 

uman, pedagogic XII 318 8 

tehnic 
XII, XIIIRP, 

XIIISeral, XIV 
194 187 

real XII 1579 41 

Limba şi 

literatura 

maghiară 

523 510 13 41 35 62 67 95 128 79 3 434 76 85,10 
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TOTAL 2186 239 
 

Rezultate generale la simulare 

Profilul/Specializarea 
Număr elevi Rezultate % 

Clasa  Promovaţi Respinşi   

vocational XII 51 44 53,69% 

uman, pedagogic XII 232 87 72,95% 

tehnic 
XII, XIIIRP, 

XIIISeral, XIV 
21 148 10,82% 

real XII 887 716 56,17% 

TOTAL 1191 995 54,48% 
 

Situaţia pe tranşe de note 

Profilul/Specializarea 
Tranşe de note 

<4 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

vocational 29 15 16 15 15 2 3 0 

uman, pedagogic 41 44 68 64 44 22 28 6 

tehnic 150 23 30 2 2 1 0 0 

real 508 208 277 221 144 154 73 4 

TOTAL 705 290 391 302 205 179 104 10 
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MATEMATICĂ 

Prezenţa la simulare 

 

Profilul/Specializarea 

  

Prezenţi  Absenţi 

Real/Matematica-     Informatica 466 7 

Real/Ştiinţe ale Naturii 223 4 

tehnologic 1255 117 

Pedag/inv.-ed. 30 0 

 TOTAL 1974 128 
 

Rezultate generale la simulare 

 

Profilul/Specializarea 
Clasa 

           Rezultate % promov 

Promovaţi Respinşi 

Real/Matematica-     Informatica XII 234 232 50,21% 

Real/Ştiinţe ale Naturii XII 98 125 42,06% 

tehnologic XII 141 664 17,30% 
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tehnologic 
XIII-

XIVRPFR 
72 378 16% 

Pedag/inv.-ed. XII  25 5 83,33% 

 TOTAL 570 1404 28,87% 
 

Situaţia pe tranşe de note 

Profilul/Specializarea Tranşa de note 

<  4 

4 - 

4,99 

5 - 

5,99 

6 - 

6,99 

7 - 

7,99 

8 - 

8,99 

9 - 

9,99 10 

Real/Matematica-     

Informatica 183 49 88 62 44 26 12 2 

Real/Ştiinţe ale Naturii 109 16 24 27 27 13 6 1 

tehnologic 925 117 93 63 27 18 11 1 

Pedag/inv.-ed. 3 2 1 8 4 4 8 0 

TOTAL  1220 184 206 160 102 61 37 4 
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ISTORIE 

Prezenţa la simulare 

Profilul/Specializarea   

Prezenţi  Absenţi 

Uman, Vocational 384 10 
 

Rezultate generale la simulare 

Profilul/Specializarea 
Rezultate Promovabilitate 

Promovaţi Respinşi Procent  

Uman, Vocaţional  317 67 82,55% 
 

 

Situaţia pe tranşe de note 

Profilul/Specializarea 
Tranşe de note 

<4 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Uman, Vocaţional  18 49 98 67 54 66 29 3 
 

 
 

 
V. 2. Evaluare Naţională 2013 
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I. Perioada de desfăşurare 17 iunie-3 iulie 2013 

 

II. Aria de cuprindere 

 
- 99 unităţi de învăţământ s-au arondat conform metodologiei la  74 de Centre de Examen 

dintre care 14 unităţi de învăţământ au fost desemnate şi Centre de Comunicare; 

- 4 Centre Zonale de Evaluare; 

- 1 centru de contestaţii; 

 

III. Documente oficiale care au stat la baza activităţii 

 

- Ordin OMECTS nr. 5606/31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale 

pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013; 

- Anexă la OMECTS nr. 5606/31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013; 

- Anexa 1 la OMECTS nr. 4801/31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a; 

 

IV. Organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale 2013 

 

a. Înscrierea candidaţilor 

 S-a făcut la nivelul unităţilor de învăţământ cu respectarea Calendarului Evaluării Naţionale 

2013 nesemnalându-se nereguli. Astfel în judeţul Sălaj au fost înscrişi un număr de 2177 

elevi de clasa a VIII-a. 

 

Situaţia centralizată se prezintă astf 

Nr. 

Crt. 

Centrul de 

evaluare 

Centrul de 

Comunicare 
Centrul de examen 

Numar 

elevi 

1 

Scoala 

Gimnaziala 

“Gheorghe 

Lazar” Zalau 

Liceul cu Program Sportiv 

“Avram Iancu” Zalau 

Scoala Gimnaziala “Simion Barnutiu” Zalau  72 

Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalau  62 

Scoala Gimnaziala “Aurelia si Lazar Cosma” 

Treznea  

11 

Scoala Gimnaziala “Gheorghe Lazar” Zalau  74 
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Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Zalau 182 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Buciumi 14 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Aghires 21 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Agrij  15 

Liceul de Arta “Ioan Sima” 

Zalau 

Liceul de Arta “Ioan Sima” Zalau  41 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Mirsid  20 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dobrin  10 

Scoala Gimnaziala “Simion Barnutiu” Bocsa  16 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Borla  13 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 

Zimbor 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Almasu  22 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Cuzăplac  13 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Zimbor  14 

Scoala Gimnaziala Nr. 1Sînmihaiu Almașului  11 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Românași  20 

TOTAL PE CENTRU ZONAL DE EVALUARE  631 

2 

Școala 

Gimnazială 

”Simion 

Bărnuțiu” 

Zalău 

Școala Gimnazială 

”Corneliu Coposu” Zalău 

Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău 84 

Școala Gimnazială ”Vasile Breban”  Crișeni  14 

Școala Gimnazială ”Porolissum” Zalău 49 

Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Zalău 11 

Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu” Zalău 44 

Școala Gimnazială Nr. 1 Panic  22 

Școala Gimnazială Nr. 1 Hereclean  22 

Școala Gimnazială ”Andrei 

Mureșanu” Cehu Silvaniei 

Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu” Cehu 

Silvaniei 

54 

Școala Gimnazială ”Gyulaffy Laszlo” Cehu 

Silvaniei 

37 

Școala Gimnazială ”Petre Dulfu” Sălățig 10 

Școala Gimnazială Nr. 1 Deja  19 

Liceul Tehnologic ”Cserey-

Goga” Crasna 

Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna 71 

Școala Gimnazială ”Horea” Cizer  18 

Școala Gimnazială Nr. 1 Horoatu Crasnei  12 

Școala Gimnazială Nr. 1 Stîrciu  11 

Liceul Tehnologic Nr. 1 

Sărmășag 

Școala Gimanzială ”Gheorghe Șincai” Bobota  23 

Școala Gimnazială Nr. 1 Derșida  11 

Școala Gimnazială Nr. 1 Chieșd  27 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmășag  48 

TOTAL PE CENTRU ZONAL DE EVALUARE 587 

3 
Școala 

Gimnazială 

Școala Gimnazială 

”Silvania” Șimleu Silvaniei 

Școala Gimnazială ”Silvanie” Șimleu Silvaniei  99 

Școala Gimnazială Nr. 1 Carastelec  12 
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”Horea” 

Șimleu 

Silvaniei 

Școala Gimnazială ”Horea” Șimleu Silvaniei  25 

Școala Gimnazială Nr. 1 Pustă  37 

Școala Gimnazială ”Bathory Istvan” Șimleu 

Silvaniei  

30 

Școala Gimnazială Nr. 1 Vîrșolț  20 

Școala Gimnazială Nr. 1 Pericei   27 

Școala Gimnazială Nr. 1 Măeriște  11 

Școala Gimnazială Giurtelecu Simleului   11 

Școala Gimnazială ”Petri 

Mor” Nușfalău 

Școala Gimnazială ”Petri Mor” Nușfalău  45 

Școala Gimnazială Nr. 1 Boghiș  16 

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Halmășd 22 

Școala Gimnazială Nr. 1 Camăr  32 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ip 43 

Școala Gimnazială Nr. 1Marca  24 

Școala Gimnazială Nr. 1 Plopiș  32 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg  Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg  28 

Școala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos  14 

Școala Gimnazială Nr.1 Valcău de Sus  12 

Școala Gimnazială Nr.1 Preoteasa 12 

TOTAL PE CENTRU ZONAL DE EVALUARE  552 

4 

Școala 

Gimnazială 

”Lucian 

Blaga” Jibou 

Liceul Tehnologic 

”Octavian Goga” Jibou 

Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou 65 

Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Jibou  49 

Școala Gimnazială ”Traian  Crețu” Năpradea  33 

Școala Gimnazială Nr. 1 Someș Odorhei  21 

Școala Gimnazială ”Marcus Aurelius”Creaca  18 

Liceul Tehnologic ”Ioachim 

Pop” Ileanda 

Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” Ileanda 25 

Liceul Tehnologic nr. 1 Gîlgău  14 

Școala Gimnazială Nr. 1 Letca  13 

Școala Gimnazială ”Gh. Munteanu” Poiana 

Blenchii  

13 

Școala Gimanzială Nr. 1 Rus  14 

Școala Gimnazială Nr. 1 Șimișna  19 

Liceul Tehnologic ”Liviu 

Rebreanu” Hida 

Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Hida  17 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dragu  10 

Școala Gimnazială Nr. 1 Bălan  17 

Școala Gimnazială Gîlgău Almașului  17 

Liceul Tehnologic Nr. 1 

Surduc 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc 43 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gîrbou  19 

TOTAL PE CENTRU ZONAL DE EVALUARE  407 
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TOTAL JUDEȚUL SĂLAJ 2177 

 

b. Cazuri speciale 

 Comisia Judeţeană de Evaluare Naţională – Sălaj, după consultarea cererilor şi a 

documentelor medicale anexate acestora, în conformitate cu art. 31 din Anexa 2 la Ordinul 

MECTS nr. 4801/31.08.2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale 

pentru elevii clasei a VIII-a, a aprobat următoarele 8 cazuri speciale: Kiss Oliver-Lehel, 

absolvent promoţia 2012-2013 al Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Zalău, Conea Ştefan 

Răzvan, absolvent promoţia 2012-2013 al Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” Jibou, Nagy 

Sergiu, absolvent promoţia 2012-2013 al Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” Jibou, Ilyes 

Szilvia Adrien, absolventă promoţia 2012-2013 a Şcolii Gimnaziale nr.1 Guruslău, Domokos 

Gabor, absolvent promoţia 2012-2013 a Şcolii Gimnaziale nr.1 Guruslău, Buboi Cosmin 

Florin, absolvent promoţia 2012-2013 a Şcolii Gimnaziale nr.1 Iaz, Varga Lorand, 

absolvent promoţia 2012-2013 a Şcolii Gimnaziale nr.1 Panic, Blaj Ligia Florina, 

absolventă promoţia 2012-2013 a Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău. 

c. Candidaţi eliminaţi din sală/examen sau sancţionaţi pentru fraudă 

 Pe parcursul desfăşurării probelor scrise din cadrul examenului de Evaluare Naţională nu au 

existat astfel de situaţii. 

d. Sancţiuni disciplinare 

 Nu a fost cazul, nici în timpul organizării şi desfăşurării probelor scrise, nici în centrele 

zonale de evaluare şi nici în central judeţean de contestaţii să fie aplicate cadrelor didactice 

sancţiuni disciplinare. 

 

e. Monitorizarea organizării şi desfăşurării Evaluării Naţionale 2013 

 Reprezentantul M.E.N., în persoana domnului inspector general prof. Traian Şăitan, însoțit 

de  inspectorul școlar general, președintele  sau un membru al Comisiei Județene pentru 

Evaluarea Națională a realizat o monitorizare intensă a modului în care s-a organizat și 

desfășurat evaluarea națională în județul Sălaj, au fost vizitate cele 14 centre de comunicare,  

centrele de examen și cele 4 centre zonale de evaluare, urmărind modul în care membrii 

comisiilor aplică și respect prevederile  OMECTS nr. 5606/31.08.2012, privind organizarea 

și desfășurarea evaluării naționale, precum și modul în care s-a realizat evaluarea lucrărilor 

scrise și rezolvarea contestațiilor depuse. 
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 Supravegherea video a fost funcţională în toate sălile unde s-a susţinut examenul, au fost 

preluate şi multiplicate subiectele sau au fost preluate şi distribuite lucrările scrise. Nu au 

existat sincope în stocarea înregistrărilor.  

 In județul Sălaj, modul de desfășurare a Evaluării Naționale 2013, se înscrie în starea de 

normalitate 

f. Statistici şi rezultate  

Prezenţa la probele scrise 

 
Limba şi literatura română Limba şi literatura maternă Matematică 

înscrişi prezenţi înscrişi prezenţi înscrişi prezenţi 

2177 2111 497 480 2177 2104 

 

Situaţia generală 

 

Număr de 

elevi 

înscriși  

Număr de 

elevi 

prezenți  

Număr de 

elevi 

eliminați  

Număr de 

elevi 

neprezentați  

Promovabilitate  

Număr de elevi % medii peste 

5 peste 5 sub 5 

2177 2099 0 78 1610 489 76,70 
 

 

 
Situația pe tranșe de medii/ discipline – înainte de contestații 
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Disciplina Număr 

elevi 

inscrisi  

Număr 

elevi 

prezenți  

Număr 

elevi 

eliminați  

TRANȘE DE MEDII 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

Limba 

română  

2177 2111 0 76 91 114 117 310 297 352 403 323 28 

Limba 

maternă  

497 480 0 3 3 12 11 38 45 99 125 132 12 

Matematică  2177 2104 0 43 128 215 264 295 220 207 255 362 115 

MEDII_SJ 2177 2099 0 25 57 147 260 289 300 311 328 372 10 

 

În temenul prevăzut de  metodologie, au fost depuse un număr de  64 contestații: 

- Limba și literatura română  41 

- Limba și literatura maternă 5 

- Matematică  18 

Situația pe tranșe de medii/ discipline –  după  contestații: 

Au fost soluţionate cu “Admis” : 

- 16 contestaţii la Limba şi literatura română; 

- 0 contestaţii la Limba şi literatura maternă maghiară; 

- 7 contestaţii la Matematică. 

Analiza noilor rezultate a scos în evidenţă faptul că modificările au survenit la diferenţe între 0,50 -

1 punct, inclusiv. 
Disciplina Număr 

elevi 

inscrisi  

Număr 

elevi 

prezenți  

Număr 

elevi 

eliminați  

TRANȘE DE MEDII 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

Limba 

română  

2177 2111 0 76 91 114 117 310 295 353 399 328 28 

Limba 

maternă  

497 480 0 3 3 12 11 38 45 99 125 132 12 

Matematică  2177 2104 0 43 128 214 265 295 220 207 253 364 115 

MEDII_SJ 2177 2099 0 25 57 147 260 289 299 311 328 373 10 
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V. 3. Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014 
 

Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014 s-a derulat în conformitate cu 

prevederile din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii pentru anul şcolar 2011-2012, 

aprobată prin Ordinul ministrului nr.4802/2010. 

Admiterea computerizată s-a organizat în 14 centre de înscriere, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Centrul de înscriere 

Unitatea şcolară 
Şcoli arondate 

Număr 

absolventi 

I. 
Şcoala Gimnazială Nr.1 

ZIMBOR 

TOTAL 127 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Almaşu 10 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Jebuc 7 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Fildu de 

Mijloc 
9 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Dragu 17 
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Şcoala Gimnazială Nr.1 Cuzăplac 13 

Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” Hida 21 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Sînmihaiu 

Almaşului 
16 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Zimbor 14 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Românaşi 20 

II. Liceul Tehnologic  

“Cserey-Goga” CRASNA 

 

TOTAL 170 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bănişor 7 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Peceiu 2 

Şcoala Gimnazială “Horea” Cizer 18 

Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna 55 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Marin 11 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Horoatu Crasnei 14 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Stârciu 12 

Şcoala Gimnazială Meseşenii de Sus 12 

Liceul Tehnologic Nr.1 Sîg 21 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Tusa 18 

III. 
Liceul Tehnologic Nr.1 

SĂRMĂŞAG 

 

 

TOTAL 139 

Şcoala Gimnazială “Gh.Şincai” Bobota 24 

Şcoala Gimnazială Nr.1  Derşida 13 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Chieşd 32 

Şcoala Gimnazială “Szikszai Lajos” 

Şamşud 
18 

Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmăşag 34 

Şcoala Gimnazială  Nr. 2 Sărmăşag 4 

Şcoala Gimnazială “Ady Endre” Lompirt 14 

IV. Liceul Tehnologic 

“Ioachim Pop” ILEANDA 

TOTAL 99 

Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” Ileanda 26 

Liceul Tehnologic Nr.1 Gîlgău 17 

Şcoala Gimnazială Fodora 0 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Letca 8 
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Şcoala Gimnazială “Gh.Munteanu” Poiana 

Blenchii 
14 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Rus 15 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Şimişna 13 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Zalha 6 

V. Şcoala Gimnazială 

“Petri Mor” NUŞFALĂU 

TOTAL 271 

Şcoala Gimnazială “Petri Mor” Nuşfalău 52 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş 18 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Halmăşd 23 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Camăr 32 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Ip 19 

Şcoala Gimnazială  Zăuan 10 

Şcoala Gimnazială Cosniciu de Jos 14 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Marca 26 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos 14 

Şcoala Gimnazială Valcău de Sus 16 

Şcoala Gimnazială Preoteasa 12 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Plopiş 18 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Făget 4 

Şcoala Gimnazială Iaz 13 

VI. 
Scoala Gimnazială  

“Andrei Mureşanu”  

CEHU SILVANIEI  

 

TOTAL 134 

Şcoala Gimnazială ”Andrei Mureşanu” 

Cehu Silvaniei 
61 

Scoala Gimnazială ”Gyulaffy Laszlo” Cehu 

Silvaniei 
37 

Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Aluniş 7 

Şcoala Gimnazială “Petre Dulfu” Sălăţig 10 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Deja 19 

VII. Liceul Tehnologic 

“Octavian Goga” JIBOU 

TOTAL 142 

Liceul Tehnologic “Octavian Goga” 

Jibou 
66 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Băbeni 10 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Cristolţ 6 
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Şcoala Gimnazială Văleni 2 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Gîrbou 20 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Lozna 6 

Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc 32 

VIII  Şcoala Gimnazială 

“Lucian  Blaga” JIBOU 

TOTAL  141 

Şcoala Gimnazială ”Lucian Blaga” Jibou 49 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bălan 16 

Şcoala Gimnazială Gîlgău Almasului 17 

Şcoala Gimnazială “Traian Creţu” 

Năpradea 
21 

Şcoala Gimnazială “Petre Hossu” Cheud 15 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Someş Odorhei 

 
23 

IX. Şcoala  Gimnazială 

“Silvania” 

ŞIMLEU SILVANIEI 

TOTAL 282 

Şcoala Gimnazială “Silvania” Şimleu 

Silvaniei 
100 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Carastelec 13 

Şcoala Gimnazială “Horea” Şimleu 

Silvaniei 
25 

Şcoala Gimnazială Nr.1  Pusta 37 

Scoala Gimnazială „Bathory Istvan” 

Şimleu Silvaniei 
31 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Vîrşolţ 20 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei 34 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Măerişte 11 

Şcoala Gimnazială Giurtelecu Şimleului 11 

X.  Liceul cu Program 

Sportiv “Avram  Iancu” 

ZALĂU 

 

TOTAL 147 

Şcoala  Gimnazială “Simion Bărnuţiu” 

Zalău 
73 

Liceul cu Program Sportiv  “Avram Iancu”  

Zalău  
63 

Şcoala Gimnazială “Aurelia şi Lazăr 

Cosma” Treznea 
11 

XI. Şcoala Gimnazială TOTAL 158 
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“Iuliu Maniu”  ZALĂU 
Şcoala Gimnazială “Iuliu Maniu” 

Zalău 
45 

Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu” 

Bocşa 
24 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Borla 13 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Coşeiu 6 

Şcoala Gimnazială Archid 2 

Şcoala Gimnazială “Marcu Aurelius” 

Creaca 
10 

Şcoala Gimnazială Jac 11 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Dobrin 10 

Şcoala Gimnazială Nr.1  Hereclean 14 

Şcoala Gimnazială Guruslău 9 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Panic 14 

XII. Şcoala Gimnazială 

“Porolissum” ZALĂU 

TOTAL 187 

Şcoala Gimnazială “Porolissum” 

Zalău 
50 

Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr”  

Zalău 
75 

Şcoala Gimnazială “George Coşbuc” Zalău 12 

Liceul de Artă “Ioan Sima” Zalău 41 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Aghireş 9 

XIII Şcoala Gimnazială 

“Mihai Eminescu”   

ZALĂU 

TOTAL 212 

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” 

Zalău 
182 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Agrij 15 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Buciumi 15 

XIV Şcoala Gimnazială 

“Corneliu Coposu” 

 ZALĂU 

TOTAL 119 

Şcoala Gimnazială “Corneliu Coposu” 

Zalău 
84 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Mirşid 15 
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Şcoala Gimnazială “Vasile Breban”  

Crişeni 
20 

TOTAL 2328 

 

În prima etapă de admitere computerizată au fost 1910 candidaţi înscrişi în judeţ, din care 1845 

candidaţi au fost din judeţ, iar 72 au fost din alte judeţe. Un număr de 72  de elevi din Sălaj s-au 

înscris în alte judeţe. 

 

 
 

Din cei 1910 de candidaţi care au participat la repartiţia computerizată, au fost admişi 1906, iar 4 

elevi au rămas nerepartizaţi datorită numărului mic de opţiuni completate pe fişa de înscriere. 

Tot în etapa I au fost admişi la liceele vocaţionale din judeţ un număr de 122 de elevi. 

Medii de admitere peste 9 ale ultimilor candidaţi admişi s-au înregistrat la Colegiul Naţional 

“Silvania” Zalău la specializările: Ştiinţe ale naturii 9,59, Matematică – Informatică bilingv engleză 

9,50,  Filologie 9,42, Matematică – Informatică 9,28 şi la Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” 

Şimleu Silvaniei, specializarea Matematică – Informatică 9,03. 

În cea de-a doua etapa de admitere, la repartiţia computerizată au participat 2 elevi, unul din Sălaj şi 

unul din Maramureş, ambii repartizaţi pe lista locurilor rămase libere după etapa I. 

 

V.4. Bacalaureat 2013 

 

V.4.1. Sesiunea iunie-iulie  

Examenul de bacalaureat în judeţul Sălaj s-a desfăşurat în 8 centre de examen şi 3 centre zonale de 
evaluare. În cadrul a 3 centre de examen au funcţionat subcomisii de examen.  
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CENTRE DE EXAMEN 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare/ 

CENTRU DE EXAMEN 

Unităţi şcolare arondate Număr 
candidaţi CE 

1 CE Colegiul Naţional 
„Silvania ” Zalău 

 252 

2 Colegiul Tehnic „Alesandru 
Papiu Ilarian” Zalău 

1. Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău 335 

3 Liceul Teoretic  „Gheorghe 
Şincai” Zalău 

1. Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău 
2. Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” Zalău 

287 

4 Liceul Tehnologic 
„Voievodul Gelu” Zalău 

 210 

5 Liceul Tehnologic  „Mihai 
Viteazul” Zalău 

1. Liceul Tehnologic „Gheorghe  Pop 
de Băseşti” Cehu Silvaniei 

Liceul cu Program Sportiv „Avram 
Iancu” Zalău 

356 

6 Colegiul Naţional „Simion 
Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei 

1. Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” 
Crasna 

Liceul Tehnologic Nr. 2.  Sîg 

302 

7 Colegiul Tehnic „Iuliu 
Maniu” Şimleu Silvaniei 

1. Liceul Tehnologic  „Ioan Ossian” 
Şimleu Silvaniei 

2. Liceul Tehnologic Nr. 1  Nuşfalău 
Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmășag 

328 

8 Liceul Teoretic „Ion 
Agârbiceanu” Jibou 

1. Liceul Tehnologic  „Ioachim Pop” 
Ileanda 

2. Liceul Tehnologic  „Liviu 
Rebreanu” Hida 

3. Liceul Tehnologic  „Octavian 
Goga” Jibou 

Liceul Tehnologic Nr. 1  Surduc 

379 

 

SUBCOMISII 

Arondarea unităţilor şcolare la Subcomisiile din cadrul CE se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii şcolare unde va 
funcţiona 

 SUBCOMISIE 

Centrul de examen la care este 
arondată 

Număr 
candidaţi 

SUBCOMISIE 
1 Liceul Tehnologic  „Gh. Pop de 

Băseşti” Cehu Silvaniei 
 

Liceul Tehnologic  „Mihai 
Viteazul” Zalău 

        164 

2 Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” 
Crasna (la subcomisie se va aronda și 
Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg) 
 

Colegiul Naţional „Simion 
Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei 

127 

3 Liceul Tehnologic  „Octavian Goga” 
Jibou (la subcomisie se va aronda și 
Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc și 
Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” 
Ileanda) 

Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” 
 Jibou 

212 
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Vom analiza după mai multe criterii rezultatele celor 2449 de elevi înscrişi la examenul de 
bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2013, probele scrise. 

a) Forma de învăţâmânt  

Prezenţa elevilor la probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013 a fost 

bună la toate formele de învăţământ. La formele de învăţământ seral şi frecvenţă redusă numărul de 

elevi prezenţi a fost de 122  din 229 elevi înscrişi dar, doar 9 elevi au reuşit să promoveze. Cei 229 

elevi de la aceste forme de învăţământ reprezintă 9,34% din numărul de elevi prezenţi la examen de 

la forma de învăţământ de zi însă procentul de promovabilitate al acestora este foarte mic, 4,63% (9 

elevi faţă de 1289 de la zi). Acest lucru explică şi faptul că unităţile şcolare în care aceste forme de 

învăţământ se regăsesc au un procent mic de promovabilitate (şi chiar promovabilitate 0%). 

Analizând cele 2 tabele constăm că doar 10 elevi au promovat în urma contestaţiilor. 

Forma de 
învăţământ 

Nr. 
elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 
prezenţi 

Nr. elevi 
eliminaţi 

Nr. elevi 
reuşiţi 

inainte de 
contestaţii 

Nr. elevi 
reuşiţi 
după 

contestaţii 

Zi 1954 
1854 

(94.88%) 

1 

 (0.05%) 
1183  

(63.81%) 1191 
(64.24%) 

Seral 96 35 (36.46%) 0 (0%) 
1  

(2.86%) 1  
(2.86%) 

Frecvenţă  
redusă 63 33 (52.38%) 0 (0%) 

1  
(3.03%) 1 

 (3.03%) 

TOTAL 2113 
1922 

(90.96%) 1 (0.05%) 
1185  

(61.65%) 1193 
(62.07%) 

 

Promoția anterioară 

Forma de 
învăţământ 

Nr. 
elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 
prezenţi 

Nr. elevi 
eliminaţi 

Nr. elevi 
reuşiţi 

Nr. elevi 
reuşiţi 
după 

contestaţii 

Zi 303 
277 

(91.42%) 
1  

(0.36%) 

97  
(35.02%) 98 

 (35.38%) 

Seral 18 
11 

(61.11%) 
0 

 (0%) 

2  
(18.18%) 2  

(18.18%) 
Frecvenţă  

redusă 17 
15 

(88.24%) 
0  

(0%) 5  
5  

(33.33%) 
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(33.33%) 

TOTAL 338 
303 

(89.64%) 
1  

(0.33%) 

104  
(34.32%) 105 

(34.65%) 
 

 

inainte de contestaţii 
 

 

după contestaţii 

nr. elevi 
respinşi 

nr. elevi 
promovaţi 

nr. elevi 
respinşi 

nr. elevi 
promovaţi 

934 1289 925 1298 
 

     Înainte de contestaţii                                                               După contestaţii 

                             

 

 

b) Promovabilitate pe unităţi şcolare: 

Nr 
crt Denumirea unităţii de învăţământ  Total Eliminaţi Respinşi Reuşiţi 

Promova
bilitate 

1 
Liceul Tehnologic "G.P.De Basesti" Cehu 
Silvaniei 164 1 78 65   45.14% 

2 Liceul Tehnologic "Cserey-Goga" Crasna 88 0 36 35   49.30% 
3 Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Hida 36 0 21 10   32.26% 
4 Liceul Tehnologic "Ioachim Pop" Ileanda 76 0 41 9   18.00% 
5 Liceul Tehnologic "Octavian Goga" Jibou 80 0 48 28   36.84% 
6 Liceul Teoretic "Ion Agarbiceanu" Jibou 131 0 36 91   71.65% 
7 Liceul Tehnologic Nr.1 Nusfalau 25 0 20 2    9.09% 
8 Liceul Tehnologic Nr.1 Sig 39 0 20 0    0 .00% 
9 Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag 31 0 25 3   10.71% 

10 Colegiul National "Simion Barnutiu" 175 0 11 161   93.60% 
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Simleu Silvaniei 

11 
Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Simleu 
Silvaniei 164 1 85 58   40.28% 

12 
Liceul Tehnologic "Ioan Ossian" Simleu 
Silvaniei 108 0 75 16   17.58% 

13 Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc 56 0 4 0     .00% 
14 Colegiul National "Silvania" Zalau 252 0 2 249   99.20% 

15 
Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" 
Zalau 308 0 83 221   72.70% 

16 
Liceul Cu Program Sportiv "Avram Iancu" 
Zalau 25 0 10 14   58.33% 

17 Liceul De Arta "Ioan Sima" Zalau 27 0 10 17   62.96% 
18 Liceul Ortodox "Sf.Nicolae" Zalau 18 0 6 12   66.67% 
19 Liceul Reformat "Wesselenyi" Zalau 62 0 17 43   71.67% 
20 Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" Zalau 167 0 116 36   23.68% 

21 
Liceul Tehnologic "Voievodul Gelu" 
Zalau 212 0 165 37   18.32% 

22 Liceul Teoretic "Gheorghe Sincai" Zalau 207 0 16 191   92.27% 
 
Graficul promovabilității pe unități 
 

 

 

După contestaţii,  procentul de promovabilitate crescând cu 0,41, de la 57,93 % până la 58,34%. 

Două unităţi şcolare au înregistrat o rata de promvabilitate 0%.  
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Situaţia candidaţilor la examenul de bacalaureat - după contestaţii 
              

Forma 
 de 

invata
mant 

Nr 
elevi 
inscri

si 

Nr. 
elevi 
pre 

zenti 

Nr. elevi 
nepre 
zentati 

Nr. 
elevi 
elimi 
nati 

Nr. de 
candida

ti 
respinsi 

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 2257 

2131 
 
 

94.42
% 

126  
 

5.58% 

2 
 

 0.09% 

840  
 

39.42% 

718  
 

85.48% 

122  
 

14.52% 

1289  
 

60.49% 

282 
21.88

% 

343  
 

26.61
% 

359 
 

 27.85% 

301 
 

 23.35% 

4 
  

0.31% 

Seral 114 

46 
 
 

40.35
% 

68  
 

59.65% 
0 

 0% 

43  
 

93.48% 

43 
 

 100% 

0  
 

0% 

3 
 

 6.52% 

3  
 

100% 
0 

 0% 
0 

 (0%) 

0 
 

 0% 

0 
 

 0% 

Frecve
nţă  

redusă 80 

48 
 

 60% 

32 
  

40% 
0 

 0% 

42  
 

87.5% 

38  
 

90.48% 

4  
 

9.52% 

6  
 

12.5% 

5  
 

83.33
% 

1 
16.67

% 
0 

 (0%) 

0 
 

 0% 

0 
 

 0% 

Total 2451 

2225 
 
 

90.78
% 

226  
 

9.22% 

2 
  

0.09% 

925  
 

41.57% 

799  
 

86.38% 

126  
 

13.62% 

1298  
 

58.34% 

290 
22.34

% 

344  
 

26.5% 

359  
 

27.66% 

301 
 

 23.19% 

4 
 

0.31% 
 

 

Candidați promovați după contestații 
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V.4.2. Sesiunea august-septembrie 

CENTRE DE EXAMEN 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii şcolare/ 
CENTRU DE EXAMEN 

Unităţi şcolare arondate Număr 
candidaţi CE 

1. Liceul Tehnologic 
„Voievodul Gelu” Zalău 

1. Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” 
Zalău 
2. Liceul Teoretic  „Gheorghe Şincai” Zalău 
3. Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău 
4.Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” Zalău 
5. Liceul Tehnologic  „Mihai Viteazul” 
Zalău 
6. Liceul Tehnologic „Gheorghe  Pop de 
Băseşti” Cehu Silvaniei 
7.Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” 
Zalău 
8. Colegiul Naţional „Silvania ” Zalău 
9. Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” 
Zalău 
10. Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău 

491 

2 Colegiul Tehnic „Iuliu 
Maniu” Şimleu Silvaniei 

1. Liceul Tehnologic  „Ioan Ossian” Şimleu 
Silvaniei 
2.Liceul Tehnologic Nr. 1  Nuşfalău 
3. Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmășag 
4. Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” 
Şimleu Silvaniei 
5.Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna 
6.Liceul Tehnologic Nr. 2.  Sîg 

229 

3 Liceul Teoretic „Ion 
Agârbiceanu” Jibou 

1. Liceul Tehnologic  „Ioachim Pop” Ileanda 
2. Liceul Tehnologic  „Liviu Rebreanu” Hida 
3.Liceul Tehnologic  „Octavian Goga” Jibou 
4.Liceul Tehnologic Nr. 1  Surduc 

147 

TOTAL 867 
 

CENTRUL ZONAL DE EVALUARE 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
şcolare/Centru zonal de 

evaluare 

Centrul de examen arondat  

1 Colegiul Tehnic „Alesandru 
Papiu Ilarian” Zalău 

1.Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” 
Zalău 
2.Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu 
Silvaniei 
3.Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” 
Jibou 

867 

TOTAL     867 
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Situaţia candidaţilor la examenul de bacalaureat - înainte de contestaţii 

 

Forma 
de 

invata 
mant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezen

tati 

Nr. 
elevi 
elimi 
nati 

Nr. 
candida 

ti 
respinsi 

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 799 

670  
 

83.85% 

129  
 

16.15% 

2  
 

0.3% 

492 
 
  

73.43% 

366  
 

74.39% 
126 

25.61% 

176 
 

 26.27% 

152  
 

86.36
% 

18  
 

10.23% 

6 
 

 3.41% 

0 
 

 0% 

0  
 

0% 

Seral 29 

14  
 

48.28% 

15  
 

51.72% 

0  
 

0% 

13  
 

92.86% 

11  
 

84.62% 

2 
 

 15.38% 

1 
 

 7.14% 

1  
 

100% 

0 
 

 0% 

0 
 

 0% 

0 
 

 0% 

0  
 

0% 

Frecven 
ţă  

redusă 39 

32  
 

82.05% 

7  
 

17.95% 

0  
 

0% 

26 
 

 81.25% 

21  
 

80.77% 

5  
 

19.23% 

6  
 

18.75% 

6  
 

100% 

0 
 

 0% 

0 
 

 0% 

0 
 

0% 

0  
 

0% 

TOTAL 867 

716  
 

82.58% 

151  
 

17.42% 

2  
 

0.28% 

531  
 

74.16% 

398  
 

74.95% 

133  
 

25.05% 

183 
 

 25.56% 

159  
 

86.89
% 

18  
 

9.84% 

6  
 

3.28% 

0 
 

 0% 

0  
 

0% 

 

  

Situaţia candidaţilor la examenul de bacalaureat -dup contestaţii 
 
 

              

Forma de 
invata 
mant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezen
ti 

Nr. elevi 
neprezenta

ti 

Nr. 
elevi 
elimi 
nati 

Nr.  
candi 
dati 

respinsi 

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 799 

671  
 

83.98
% 

128 
 

 16.02% 

2  
 

0.3% 

486 
 

 72.43% 

367  
 

75.51% 

119  
 

24.49% 

183 
 
 

27.27
% 

157  
 

85.79% 

20  
 

10.93% 

6  
 

3.28% 

0 
 
 

(0%) 

0 
 
 

(0%) 

Seral 29 

14  
 

48.28
% 

15 
 

 51.72% 

0  
 

0% 

13 
 

 92.86% 

11  
 

84.62% 

2 
 

 15.38% 

1 
 

 7.14% 

1  
 

100% 

0  
 

0% 

0 
 

   0% 

0 
 
 

(0%) 

0  
 

(0%) 

Frecvenţă  
redusă 39 

32  
 

82.05
% 

7  
 

17.95% 

0 
 

 0% 

26  
 

81.25% 

22  
 

84.62% 

4  
 

15.38% 

6  
 

18.75
% 

6 
 

 100% 

0  
 

0% 

0  
 

0% 

0  
 

(0%) 

0 
 
 

(0%) 

TOTAL 867 

717  
 

82.7% 

150  
 

17.3% 

2  
 

0.28% 

525 
 

 73.22% 

400  
 

76.19% 

125  
 

23.81% 

190 
 

 26.5% 

164  
 

86.32% 

20  
 

10.53% 

6  
 

3.16% 

0 
 
 

(0%) 

0  
 

(0%) 
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Promovabilitate pe licee după contestaţii - sesiunea august-septembrie 
       
Denumirea unităţii de învăţământ Total Neprez Eliminaţi Respinşi Reuşiţi Promovabilitate 
Liceul Tehnologic "G.P.De Basesti" 
Cehu Silvaniei 47 9 0 31 7   18.42% 
Liceul Tehnologic "Cserey-Goga" 
Crasna 32 5 0 22 5   18.52% 
Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" 
Hida 19 3 0 11 5   31.25% 
Liceul Tehnologic "Ioachim Pop" 
Ileanda 33 13 0 13 7   35.00% 
Liceul Tehnologic "Octavian Goga" 
Jibou 48 10 1 30 7   18.42% 
Liceul Teoretic "Ion Agarbiceanu" 
Jibou 42 2 0 27 13   32.50% 
Liceul Tehnologic Nr.1 Nusfalau 9 1 0 7 1   12.50% 
Liceul Tehnologic Nr.1 Sig 10 3 0 7 0     .00% 
Liceul Tehnologic Nr.1 Sarmasag 34 5 0 28 1    3.45% 
Colegiul National "Simion Barnutiu" 
Simleu Silvaniei 14 3 0 6 5   45.45% 
Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Simleu 
Silvaniei 80 21 1 45 13   22.03% 
Liceul Tehnologic "Ioan Ossian" 
Simleu Silvaniei 50 8 0 37 5   11.90% 
Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc 5 0 0 5 0     0.00% 
Colegiul National "Silvania" Zalau 3 0 0 0 3  100.00% 
Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu 
Ilarian" Zalau 64 5 0 38 21   35.59% 



   

 152

Liceul Cu Program Sportiv "Avram 
Iancu" Zalau 10 1 0 5 4   44.44% 
Liceul De Arta "Ioan Sima" Zalau 12 2 0 5 5   50.00% 
Liceul Ortodox "Sf.Nicolae" Zalau 6 0 0 3 3   50.00% 
Liceul Reformat "Wesselenyi" Zalau 28 4 0 13 11   45.83% 
Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" 
Zalau 111 22 0 57 32   35.96% 
Liceul Tehnologic "Voievodul Gelu" 
Zalau 187 30 0 126 31   19.75% 
Liceul Teoretic "Gheorghe Sincai" 
Zalau 23 3 0 9 11   55.00% 
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V.5. Definitivat 2013 

 

Locul desfăşurării examenului: Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău 

Data desfăşurării probei scrise: 18 iulie 2013 

Rezultate finale la proba scrisă la Examenul Naţional de definitivare (27.07.2013) 

Disciplina de examen 
Nr. candidaţi 

prezenţi 

Nr. candidaţi 

promovaţi 

Asistent medical generalist (maistri instructori), didactica de 

specialitate si elemente de pedagogie si psihologie a educatiei 
1 1 

Biologie, didactica acesteia si elemente de pedagogie si 

psihologie a educatiei 
5 2 

Consiliere psihopedagogica, didactica acesteia si elemente de 

pedagogie si psihologie a educatiei 
5 4 

Contabilitate, didactica acesteia si elemente de pedagogie si 

psihologie a educatiei 
1 1 

Educatie fizica, didactica acesteia si elemente de pedagogie si 

psihologie a educatiei 
8 2 

Educatie muzicala specializata, didactica acesteia si elemente de 

pedagogie si psihologie a educatiei 
2 1 

Geografie, didactica acesteia si elemente de pedagogie si 

psihologie a educatiei 
6 1 

Informatica, didactica acesteia si elemente de pedagogie si 

psihologie a educatiei 
1 1 

Instalatii pentru constructii, didactica acestora si elemente de 

pedagogie si psihologie a educatiei 
1 0 

Istorie, didactica acesteia si elemente de pedagogie si psihologie 

a educatiei 
3 2 

Lb. Si lit. Maghiara materna, lb. Si lit. Romana si universala pt. 

Copii, matematica, metodica predarii acestora, pedagogie scolara 

si elemente de psihologie a educatiei (invatatori / institutori / 

profesori pentru inv. Primar) 

3 3 

Lb. Si lit. Maghiara materna, lb. Si lit. Romana si universala pt. 

Copii, metodica predarii acestora, pedagogie prescolara si 

elemente de psihologie a educatiei (educatoare / institutori / 

profesori pentru inv. Prescolar) 

10 9 
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Lb. Si lit. Rromani materna, lb. Si lit. Romana si universala pt. 

Copii, matematica, metodica predarii acestora, pedagogie scolara 

si elemente de psihologie a educatiei (invatatori / institutori / 

profesori pentru inv. Primar) 

1 1 

Limba latina, didactica acesteia si elemente de pedagogie si 

psihologie a educatiei 
1 1 

Limba si literatura engleza, didactica acesteia si elemente de 

pedagogie si psihologie a educatiei 
6 2 

Limba si literatura franceza, didactica acesteia si elemente de 

pedagogie si psihologie a educatiei 
3 1 

Limba si literatura germana, didactica acesteia si elemente de 

pedagogie si psihologie a educatiei 
1 1 

Limba si literatura maghiara materna, didactica acesteia si 

elemente de pedagogie si psihologie a educatiei 
1 1 

Limba si literatura romana pentru copii, metodica activitatii 

instructiv-educative din invatamantul prescolar, pedagogie 

prescolara si elemente de psihologie a educatiei (educatoare / 

institutori / profesori pentru inv. Prescolar) 

14 8 

Limba si literatura romana si matematica, metodica predarii 

acestora, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei 

(invatatori / institutori / profesori pentru inv. Primar) 

21 7 

Limba si literatura romana, didactica acesteia si elemente de 

pedagogie si psihologie a educatiei 
12 4 

Matematica, didactica acesteia si elemente de pedagogie si 

psihologie a educatiei 
10 7 

Psihopedagogie speciala, didactica acesteia si elemente de 

pedagogie si psihologie a educatiei 
10 7 

Religie ortodoxa, didactica acesteia si elemente de pedagogie si 

psihologie a educatiei 
3 3 

Religie reformata, didactica acesteia si elemente de pedagogie si 

psihologie a educatiei 
2 0 

Stiinte politice - cultura civica, didactica acestora si elemente de 

pedagogie si psihologie a educatiei 
1 1 

TOTAL 132 71 
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Procent promovabilitate pe judeţ: 53,78% 

V.6. Titularizare 2013 

 

Data desfăşurării: 30 iunie 2013 

Locul de desfăşurare a Concursului Naţional de ocupare a posturilor/catedrelor: Colegiul 

Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău 

Situaţia candidaţilor înscrişi: 

Nr 

crt 
Disciplina de examen 

Nr. 

candidati 

inscrisi 

Participa 

la 

concurs 

Nr. fise 

validate 

Nr. fise 

nevalidate 

1 Agricultura - horticultura 1 1 1 0 

2 Alimentatie publica 1 1 1 0 

3 
Arte vizuale (educatie plastica / educatie vizuala / 

arhitectura) 4 4 3 1 

4 Asistenta medicala generala (maistri instructori) 1 1 1 0 

5 Biologie 17 17 17 0 

6 Chimie 4 4 3 1 

7 Confectii textile - tricotaje - finisaj textil 2 2 2 0 

8 
Confectii textile - tricotaje - finisaj textil (maistri 

instructori) 1 1 1 0 

9 Consiliere psihopedagogica 10 10 10 0 

10 Cultura civica 3 3 3 0 

11 Economic, administrativ, posta 2 2 2 0 

12 Educatie fizica si sport 24 24 22 2 

13 Educatie muzicala 6 6 5 1 

14 Educatie muzicala specializata: arta vocala 2 2 2 0 

15 
Educatie muzicala specializata: muzica 

instrumentala 1 1 1 0 

16 Educatie tehnologica 1 1 1 0 

17 Filosofie si logica, argumentare si comunicare 1 1 1 0 

18 Fizica 10 10 9 1 

19 Geografie 24 24 24 0 
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20 Informatica si tehnologia informatiei 5 5 3 2 

21 Instalatii pentru constructii 1 1 1 0 

22 Istorie 13 13 13 0 

23 Limba si literatura engleza 29 29 27 2 

24 Limba si literatura franceza 12 12 10 2 

25 Limba si literatura maghiara materna 1 1 1 0 

26 Limba si literatura romana 46 46 41 5 

27 

Limba si literatura romana, elemente de 

pedagogie scolara si elemente de didactica 

generala aplicate disciplinelor din invatamantul 

primar 79 79 76 3 

28 

Limba si literatura romana, lb. Si lit. Maghiara 

materna si metodica predarii activitatilor 

instructiv-educative in gradinita de copii 32 32 32 0 

29 

Limba si literatura romana, met. Pred. Lb. Si lit. 

Rom., lb. Si lit. Maghiara mat. Si met. Pred. Lb. 

Si lit. Maghiare mat.; institutori/invatatori 28 28 27 1 

30 

Limba si literatura romana, pedagogia prescolara 

si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-

educative in gradinita de copii 75 75 70 5 

31 Matematica 24 24 20 4 

32 Mecanica 6 6 6 0 

33 Mecanica (maistri instructori) 3 3 3 0 

34 Prelucrarea lemnului 1 1 1 0 

35 Prelucrarea lemnului (maistri instructori) 1 1 0 1 

36 Psihopedagogie speciala 25 25 24 1 

37 Religie ortodoxa 17 17 15 2 

38 Religie penticostala 2 2 2 0 

39 Religie reformata 5 5 5 0 

40 Transporturi (maistri instructori) 1 1 1 0 

41 Transporturi rutiere 1 1 1 0 

42 Turism si servicii 1 1 1 0 

TOTAL 523 523 489 34 
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Situaţia statistică pe discipline a candidaţilor prezenţi la proba scrisă: 

Disciplina examen 

Nr. cand. cu 

nota >= 5 la 

inspectiile 

speciale / 

probele 

practice 

Nr. 

candidati 

prezenti 

Agricultura - horticultura  1 0 

Alimentatie publica  1 1 

Arte vizuale (educatie plastica / educatie vizuala / arhitectura)  4 3 

Asistenta medicala generala (maistri instructori)  1 1 

Biologie  16 13 

Chimie  3 3 

Confectii textile - tricotaje - finisaj textil  2 2 

Confectii textile - tricotaje - finisaj textil (maistri instructori)  1 1 

Consiliere psihopedagogica  9 8 

Cultura civica  3 2 

Economic, administrativ, posta  2 2 

Educatie fizica si sport  26 21 

Educatie muzicala  6 4 

Educatie muzicala specializata: arta vocala  3 2 

Educatie muzicala specializata: muzica instrumentala  2 1 

Educatie tehnologica  1 1 

Filosofie si logica, argumentare si comunicare  1 1 

Fizica  10 9 

Geografie  24 22 

Informatica si tehnologia informatiei  4 3 

Istorie  13 13 

Limba si literatura engleza  27 26 

Limba si literatura franceza  10 10 

Limba si literatura maghiara materna  1 1 

Limba si literatura romana  43 38 
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Limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si 

elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din 

invatamantul primar  

78 72 

Limba si literatura romana, lb. Si lit. Maghiara materna si 

metodica predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de 

copii  

32 31 

Limba si literatura romana, met. Pred. Lb. Si lit. Rom., lb. Si lit. 

Maghiara mat. Si met. Pred. Lb. Si lit. Maghiare mat.; 

institutori/invatatori  

28 27 

Limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica 

desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii  
71 59 

Matematica  22 18 

Mecanica  6 5 

Mecanica (maistri instructori)  3 1 

Prelucrarea lemnului  1 1 

Psihopedagogie speciala  24 17 

Religie ortodoxa  16 16 

Religie penticostala  2 1 

Religie reformata  5 5 

Transporturi (maistri instructori)  1 1 

Transporturi rutiere  1 1 

Turism si servicii  1 1 

TOTAL 505 444 

 

Situaţie statistică a candidaţilor: 

 

Nr. candidaţi 

înscrişi 

Nr. candidaţi 

prezenţi 

Nr. candidaţi 

eliminaţi 

Nr. candidaţi retraşi 

din motive 

personale 

din motive 

medicale 

505 444 0 28 0 
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Rezultate finale: 

 

Tranşe de note 

< 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

92 76 45 106 54 39 1 
 

 

 
 

V.7. Examenele de certificare a competenţelor profesionale în învăţământul profesional şi 

tehnic în anul şcolar 2012-2013  

 

În anul şcolar 2012 – 2013, examenele de certificare a competenţelor profesionale, atât în 

învăţământul liceal cât şi în cel profesional şi postliceal s-au desfăşurat, în toate şcolile, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare şi a calendarelor specifice fiecărui tip de examen. 

Modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru certificarea competenţelor 

profesionale 

Examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare 

profesională nivelul 3 s-a desfăşurat conform O.M.E.C.T. nr. 5172/29.08.2008 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificarea a calificării profesionale a 

absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar şi a graficului de desfăşurare a 
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examenelor de certificare  a învăţământului profesional şi tehnic, în anul şcolar 2012-2013, aprobat 

prin O.M.E.N. nr. 6327/27.11.2012.  

În sesiunea din februarie a funcţionat un singur centru de examen, pentru nivelul 2 de calificare 

domeniile Mecanică şi Industrie textilă şi pielărie, pentru 10 absolvenţi, promovabilitatea fiind 

maximă. 

În sesiunea mai, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire 

practică, nivel 2 de calificare, în judeţul Sălaj au fost organizate 5 centre de examen pentru calificări 

din domeniile: Mecanică, Industrie textilă şi pielărie, Construcţii instalaţii şi lucrări publice, 

Fabricarea produselor din lemn şi Turism şi alimentaţie. Au fost evaluaţi 66 absolvenţi, toţi fiind 

admişi. 

Pentru sesiunea iunie 2013, pe baza aprobării MEN, au fost organizate pentru nivelul 3 de calificare 

14 centre de examen, fiind înscrişi 1127 de candidaţi pentru toate domeniile, promovabilitatea fiind 

în medie 95,89 %. 

În sesiunea din luna iulie, pentru învăţământul postliceal a fost organizat un singur centru de 

examen pentru domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică, la cele 3 calificări profesionale fiind 

prezenţi 43 absolvenţi, promovabilitatea fiind maximă. 

În sesiunea din luna august a fost organizat câte un singur centru de examen pentru programul „A 

doua şansă” (1 candidat, promovabilitate 100%), pentru nivelul 2 (2 candidaţi, promovabilitate 

100%) şi nivelul 3 (107 candidaţi, promovabilitate 89,66%) şi 2 centre de examen pentru nivel 3 

avansat, domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică, calificarea Asistent medical generalist (164 

candidaţi, promovabilitate 100%). 

Comisiile pentru Examenul de certificare a competenţelor au funcţionat în baza deciziilor emise de 

I.S.J. Sălaj. Au fost asigurate condiţii optime pentru desfăşurarea examenelor – inclusiv  resursele 

umane. Toţi candidaţii au luat cunoştinţă despre modul de organizare şi graficul de desfăşurare a 

examenelor. 

Rezultatele finale pentru fiecare candidat au fost înscrise în cataloagele de examen şi au fost afişate 

după finalizarea examenului de certificare, la avizierele şcolilor sub forma de liste nominale finale. 

Toate documentele întocmite cu ocazia examenului de certificare au fost predate pe baza de proces 

verbal secretariatele unităţilor de învăţământ pentru a fi arhivate. 

Desfăşurarea examenului de certificare a competenţelor profesionale 

În toate centrele de examen au fost respectate metodologiile specifice, comisiile s-au constituit şi au 

funcţionat conform prevederilor acestora.  

A fost realizată instruirea atât la nivel judeţean cât şi în fiecare centru fiind realizată repartiţia 

atribuţiilor. În fiecare centru de examen s-a întocmit dosarul comisiei cu toate documentele 

specifice (declaraţii, procese verbale, grafice de desfăşurare, etc). S-a verificat corectitudinea 
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înscrierilor la examen prin actualizarea listelor de candidaţi în termenul prevăzut de 

metodologie/calendar.  

În centrele de examen de nivel 3 avansat s-a realizat programarea candidaţilor la examenul de 

certificare pe zile şi pe locuri de desfăşurare a probelor. Repartizarea s-a făcut pentru toate probele  

în ordine alfabetică şi a fost afişată la avizierul unităţii şi la locurile de desfăşurarea a probei. 

Comisiile de examen au participat la toate probele iar evaluatorii au evaluat şi notat proba practică a 

examenului de certificare desfăşurată în unităţile medicale în care absolvenţii şi-au desfăşurat 

activitatea de instruire practică. 

Subiectele pentru proba scrisă au fost preluate de la ISJ Sălaj, unde au fost păstrate în seif, după 

extragerea variantei, în zilele precizate în graficul de examen, la ora 8:00. 

Lucrările au fost evaluate şi notate respectându-se baremul de corectare şi notare, nesemnalându-se 

situaţii speciale, iar rezultatele probei scrise au fost afişate conform calendarului. Nu au fost 

înregistrate contestaţii. 

La secretariatele unităţilor de învăţământ au fost preluate şi înregistrate toate proiectele candidaţilor 

înscrişi pentru susţinerea examenului însoţite de fişa de evaluare completată cu primele trei părţi 

pentru fiecare candidat. În fiecare caz, după susţinerea proiectului de către candidat, membrii 

comisiei de examinarea  au completat, partea a IV-a a fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii 

orale. 

Monitorizarea calităţii desfăşurării examenului a fost permanentă şi concluziile sunt prezentate în 

Rapoartele celor  monitorilor de calitate desemnaţi de către C.J.E.C. Sălaj. 

Nu s-au înregistrat incidente, în nici una dintre şcoli desemnate ca Centre de examen.  

Nu s-au aplicat sancţiuni, deoarece nu a fost cazul. Considerăm că metodologia de examen este bine 

concepută şi salutăm faptul ca s-a introdus a doua sesiune de examinare. 
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Date statistice privind numărul elevilor înscrişi, prezenţi, absenţi, promovaţi, respinşi şi procentul de promovabilitate  

 

A. Sesiunea iunie – iulie  

Nivelul 2 – SPP 

Domeniul Număr de candidaţi Promovabilitate 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi % 

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural 

f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b 

TOTAL SĂLAJ 10 33 9 14 10 33 9 14 0 0 0 0 10 33 9 14 0 0 0 0 100 100 100 100 

Turism şi alimentaţie 7 9 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Construcţii instalaţii 

şi lucrări publice 

0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 

Fabricarea produselor 

din lemn 

3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Mecanică 0 0 2 14 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 100 100 

Industrie textilă şi 

pielărie 

0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 100 0 

 

Nivelul 3 

 

 Domeniul 

Număr de candidaţi Promovabilitate 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi % 

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural 

f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b 

TOTAL SĂLAJ 402 514 63 148 399 509 58 138 2 6 5 10 399 509 58 138 0 0 0 0 99,3 99 92,1 93,2 

Agricultură 19 14 0 0 18 14 0 0 0 1 0 0 18 14 0 0 0 0 0 0 94,7 100 0 0 
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Construcţii instalaţii şi 

lucrări publice 

10 51 0 0 10 51 0 0 0 0 0 0 10 51 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Economic 171 76 0 0 170 75 0 0 1 1 0 0 170 75 0 0 0 0 0 0 99,4 98,7 0 0 

Electric 19 35 0 0 19 35 0 0 0 0 0 0 19 35 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Electronică şi 

automatizări 

25 90 0 0 25 90 0 0 0 0 0 0 25 90 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Electromecanică 3 23 0 0 3 23 0 0 0 0 0 0 3 23 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Fabricarea produselor 

din lemn 

29 29 9 17 29 29 9 17 0 0 0 0 29 29 9 17 0 0 0 0 100 100 0 0 

Industrie alimentară 16 2 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Industrie textilă şi 

pielărie 

24 6 0 0 24 6 0 0 0 0 0 0 24 6 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Mecanică 9 151 36 114 9 149 31 104 0 2 5 10 9 149 31 104 0 0 0 0 100 98,7 86,1 91,2 

Protecţia mediului 12 4 18 17 12 4 18 17 0 0 0 0 12 4 18 17 0 0 0 0 100 100 100 100 

Comerţ 20 9 0 0 20 9 0 0 0 0 0 0 20 9 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Turism şi alimentaţie 45 24 0 0 44 22 0 0 1 2 0 0 44 22 0 0 0 0 0 0 97,8 91,7 0 0 

 

Nivelul 3 avansat  – învăţământ postliceal 

 

 

 Domeniul 

Număr de candidaţi Promovabilitate 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi % 

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural 

f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b 

TOTAL SĂLAJ 32 11 0 0 32 11 0 0 0 0 0 0 32 11 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Asistent medical de 

farmacie 

19 2 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 
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Asistent medical de 

radilogie 

6 8 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Asistent medical 

balneofiziokinetoterapie 

şi recuperare 

7 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

 

B. Sesiunea august 2013 

Nivelul 1 – ADS 

Domeniul Număr de candidaţi Promovabilitate 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi % 

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural 

f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b 

TOTAL SĂLAJ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Industrie textilă şi 

pielărie 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

 

Nivelul 2 – SPP 

 

Domeniul Număr de candidaţi Promovabilitate 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi % 

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural 

f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b 

TOTAL SĂLAJ 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Turism şi alimentaţie 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 
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Nivelul 3 

 

 Domeniul 

Număr de candidaţi Promovabilitate 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi % 

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural 

f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b 

TOTAL SĂLAJ 27 71 3 6 23 64 3 5 4 7 0 1 23 64 3 5 0 0 0 0 85,2 90,1 100 83,3 

Construcţii instalaţii 

şi lucrări publice 

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 

Economic 2 4 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 50 100 0 0 

Electric 2 12 0 0 2 10 0 0 0 2 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 100 83,3 0 0 

Electronică şi 

automatizări 

2 7 0 0 1 5 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 50 71,4 0 0 

Fabricarea produselor 

din lemn 

1 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 

Industrie alimentară 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Industrie textilă şi 

pielărie 

5 4 0 0 5 3 0 0 0 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 100 75 0 0 

Mecanică 0 11 0 3 0 10 0 2 0 1 0 1 0 10 0 2 0 0 0 0 0 90,9 0 66,7 

Protecţia mediului 1 4 3 3 1 3 3 3 0 1 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 100 75 100 100 

Comerţ 4 4 0 0 3 4 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 75 100 0 0 

Turism şi alimentaţie 7 13 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 
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Nivelul 3 avansat – învăţământ postliceal 

Domeniul Număr de candidaţi Promovabilitate 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi % 

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural 

f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b 

TOTAL SĂLAJ 144 20 0 0 144 20 0 0 0 0 0 0 144 20 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Asistent medical 

generalist 
144 20 0 0 144 20 0 0 0 0 0 0 144 20 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 
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V.8. Pilotarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2012-

2013 

În anul şcolar 2012-2013, în cazul celor trei evaluări naţionale prevăzute prin LEN nr. 1/2011, 

EN II, EN IV, EN VI, administrarea s-a realizat pe eşantioane naţionale de şcoli şi de elevi, având ca 

obiectiv principal: „… pentru verificarea procedurilor şi pentru pilotarea instrumentelor de evaluare.” 

EN II: Prevederi legale şi elemente corespunzătoare ale Metodologiilor 

1. LEN Nr. 1/2011 

„Art 74 (2) La finalul clasei a II-a, fiecare şcoală, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează şi realizează evaluarea competenţelor 

fundamentale:  

 scris-citit şi matematică. 

Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale 

elevilor.”  

2. Metodologia de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a a fost 

aprobată prin OM nr. 6576 din 20.12.2012, cu referire directă la: 

 Administrare: 2 secvenţe, competenţe pentru Scris-Citit şi Matematică, în două zile 

consecutive; 

 Durata cumulată: 50 de minute. 

În judeţul Sălaj, evaluarea s-a realizat în două unităţi de învăţământ: Şcoala Gimnazială ”Mihai 

Eminescu” Zalău şi Şcoala Gimnazială  Nr.1 Dobrin. 

EN IV: Prevederi legale şi elemente corespunzătoare ale Metodologiilor 

„Art. 74 (3) La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

realizează, prin eşantionare, o evaluare la nivel naţional a competenţelor fundamentale dobândite în 

ciclul primar, după modelul testărilor internaţionale, pentru diagnoza sistemului de învăţământ la 

nivel primar.”  

          Metodologia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a a fost 

aprobată prin OM nr. 6584 din 20.12.2012, cu referire directă la: 

 Administrare: 2 secvenţe de evaluare, cu o pauză de 10 minute, în aceeaşi zi; 

 Probe – discipline : a) limba română / limba maternă – înţelegerea textului scris; 

                            b) matematică; 

 Durata cumulată: 120 de minute; 

 Format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor de 10 -12 ani. 
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În judeţul Sălaj, evaluarea s-a realizat în trei unităţi de învăţământ: Şcoala Gimnazială ”M. Eminescu” 

Zalău, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Chieşd, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Zimbor. 

EN VI: Prevederi legale şi elemente corespunzătoare ale Metodologiilor 

„Art. 74 (4)  La finalul clasei a VI-a, toate şcolile, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează şi realizează evaluarea elevilor prin două 

probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe. Proba de limbă şi comunicare va 

cuprinde limba română şi limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu limbile minorităţilor 

naţionale, şi limba maternă. Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor 

individualizate de învăţare ale elevilor şi pentru preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. 

Rezultatele evaluării şi planurilor individualizate de învăţare se comunică părinţilor elevilor şi sunt 

trecute în portofoliul educaţional al elevului.”         

Metodologia de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a a fost aprobată prin OM nr.5910 

din 28.09.2012, cu referire directă la: 

 Administrare: 2 secvenţe de evaluare, a câte 45 de minute, cu o pauză de 10 minute, în aceeaşi 

zi; 

 Probe – discipline: a) limba română , limba maternă (unde este cazul)  şi limba      

engleză/limba franceză; 

b) matematică, fizică şi biologie; 

 Durata cumulată: 90 de minute; 

În judeţul Sălaj, evaluarea s-a realizat în două unităţi de învăţământ: Şcoala Gimnazială ” Silvania” 

Şimleu Silvaniei şi Şcoala Gimnazială ” Simion Bărnuţiu” Bocşa; 

 

SCOPURILE EVALUĂRII: 

1. EN IV – scop de diagnoză la nivelul sistemului educaţional, după modelul evaluărilor internaţionale: 

IEA-TIMSS, IEA-PIRLS, OECD-PISA etc.  

2. EN II şi EN VI – scopul evaluării este acela de a orienta şi de a optimiza învăţarea. 

Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină, 

domeniu de studiu, respectiv modul de pregătire. 

In LEN 1/2011 se stipulează în art. 72 (1) faptul că ”Evaluarea: 

 - se centrează pe competenţe, 

 - oferă feed-back real elevilor şi  
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 - stă la baza planurilor individuale de învăţare.  

       (2) Un elev cu deficienţe de învăţare beneficiază, în mod obligatoriu, de educaţie remedială” 

În acest an şcolar evaluările s-au derulat astfel: 

EN II – 9 şi 10 mai 2013 

EN IV -  15 mai 2013 

EN VI – 22 mai 2013. 

Paşii parcurşi în materializarea evaluărilor au fost următorii: 

 Aplicarea procedurilor de comunicare cu inspectoratele şcolare judeţene; 

 Nominalizarea coordonatorilor judeţeni pentru fiecare evaluare naţională şi comunicarea către 

CNEE; 

 Formarea coordonatorilor judeţeni pentru administrarea fiecărei evaluări naţionale; 

 Administrarea evaluărilor; 

 Formarea corectorilor şi a responsabililor cu bazele de date la nivel judeţean; 

 Incărcarea datelor pe platformă; 

 Returnarea, la CNEE, a instrumentelor de evaluare administrate. 

Aspecte pozitive şi negative privind desfăşurarea EN II în judeţul Sălaj: 

 Indicaţii clare privind sarcina de lucru a fiecărei persoane implicate în evaluare: responsabil 

judeţean, administrator de test, evaluatori. 

 În fiecare unitate şcolară nominalizată s-au creat condiţii optime pentru buna desfăşurare a 

testării pentru fiecare elev în parte; 

 Toţi elevii selectaţi pentru testare au fost prezenţi la ambele probe (total: 31 elevi); 

 Posibilitatea de a acorda timp de lucru în plus pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale (1 

elev); 

 A fost o diferenţă mare între timpul necesar rezolvării testului de scris (T2; T4 – 8 itemi) şi 

timpul necesar rezolvării testelor de citit (T3; T1 – 11 itemi). Testele de citit necesitau 

permanent revenirea la prima pagină unde se aflau textele la care se refereau cerinţele.  

 La unul dintre testele de citit (T3), anumite texte au fost prea lungi pentru a putea fi înţelese cu 

uşurinţă de elevi şi a răspunde corect la întrebări.  

 La T4, la redactarea unui bilet s-au întâmpinat greutăţi deoarece această temă este cuprinsă în 

ultima unitate de învăţare şi conform programei parcurgerea acestei unităţi se face după 

jumătatea lunii mai.  
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 La anumite teste de matematică (T1; T4) multe cerinţe necesitau revenirea la o altă pagină 

pentru rezolvarea sarcinii, fapt care a dus la o dificultate în încadrarea în timpul de lucru impus 

(T1 – c.2,3,4,5,6,8,10,11; T4 – c.11,12); 

Elemente de noutate în proiectarea EN II şi EN IV 

Exemple:  

 Textele-suport pentru sarcinile de lucru de citire au dimensiuni mai mari, apropiate de cele 

existente în TIMSS şi PIRLS (de ex.: 500-800 de cuvinte la EN IV); 

 Rămân două categorii de texte-stimul: literar (narativ, dialogat etc.) şi informativ (articol 

revistă, istoric, biografie etc.); 

 La matematică este posibilă creşterea ponderii itemilor de raţionament (în 2013 - Raţionament: 

20%; Cunoaştere:40% şi Aplicare: 40%); 

 Metodologiile de administrare a evaluărilor vor fi în general similare celor pilotate; schimbare 

posibilă: generalizarea pentru întreaga cohortă la EN II 2014! 

 Apelul de constituire a grupurilor de lucru pentru EN II şi EN IV va fi postat în septembrie 

2013 pe site-ul C.N.E.E.; 

 Activităţile cu grupurile de lucru vor începe concret după data de 1 octombrie 2013. 

Alte elemente de noutate: 

 Documentele privind noile manuale pentru clasele I şi a II-a sunt în circuitul de avizare al 

MEN; 

 Forma finală, aprobată, a Metodologiei de evaluare a manualelor va fi publicată pe site; 

 Selecţia membrilor Corpului evaluatorilor de manuale şcolare  se va realiza etapizat, exclusiv 

online! 

 Formarea  evaluatorilor selectaţi - exclusiv online! 
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CAPITOLUL VI 
CLASA PREGĂTITOARE 

 
În anul școlar 2012-2013, conform Legii 1/2011 s-a implementat clasa pregătitoare ca și clasă incipientă 

a învățământului primar, astfel că acest nivel de învățământ funcționează cu cinci clase. Logistica și modalitățile 

de implementare au suferit varii modificări, dar și un efort enorm din partea celor implicați: minister, 

inspectorat, școli, părinți, alte instituții implicate și interesate de aplicarea legii. 

        Obiective care s-au urmărit pe parcursul implementării clasei pregătitoare: 

 să releve măsura și modul în care au fost asimilate elementele de noutate implicate de clasa pregătitoare; 

 să exploreze opiniile actorilor implicați în educație cu privire la statutul, funcțiile și unele implicații ale acesteia 

asupra copiilor, părinților, unităților de învățământ. 

La nivelul I.Ș.J. Sălaj, în anul școlar trecut, s-au urmărit și s-au realizat, conform Metodologiei de înscriere a 

copiilor în CP, următoarele aspecte/acțiuni: 

VI.1.  Cuprinderea elevilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2013-2014 

 Arondarea fiecărei locuințe unei unități de învățământ obligatoriu, aflată în proximitatea sa, numită ulterior  

”școala de circumscripție” (Art. 4, alin.1). 

 Recenzarea tuturor copiilor pentru fiecare circumscripție  școlară conform arondării. 

 Numirea comisiilor de înscriere din școlile de circumscripție și consilierea și monitorizarea acestora cu privire la 

respectarea legislației (Art, 52, alin. 3, lit. h). 

 Afișarea circumscripțiilor școlare, proiectului planului de școlarizare, numărul de clase pregătitoare alocate la 

fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar, 

conform calendarului înscrierii, pentru informarea părinților și a publicului interesat (Art. 4, alin. 5). 

 Punerea la dispoziția comisiei județene, înainte de începerea primei etape de înscriere, a numărului copiilor care 

sunt înscriși și frecventează grupa mare în anul școlar 2012-2013. 

 

VI.2. Respectarea prevederilor Legii educației și ale Metodologiei, privind 

evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor care intră în în clasa pregătitoare 

 Afișarea la toate unitățile de învățământ și pe site-ul I.S.J. a perioadei de desfășurare a evaluării dezvoltării 

psihosomatice, programului zilnic stabilit pentru aceasta, precum și adresele unităților/instituțiilor la care se 

desfășoară evaluarea (Art. 7, alin. 5). 
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 Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, menționată la art. 6, alin. 2 și art. 7, alin. 1, 2, 3 (din 

Metodologie), în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare și în clasa I. Comunicarea 

rezultatelor evaluării către părinți. Stabilirea și aprobarea unor criterii specifice de departajare (Art. 10, alin. 5), 

pentru fiecare școală de circumscripție în cadrul CA-ului școlilor de circumscripție, în urma avizului de 

legalitate al consilierului juridic.  

 Afișarea publică a acestora la fiecare școală de circumscripție și interzicerea modificării acestora după data 

începerii înscrierilor (Art. 11, alin. 3 și 4). 

 Instituirea și asigurarea funcționării unui telverde de către Comisia județeană la nivelul I.Ș.J.Sălaj, programul de 

funcționare, la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit informații cu privire la înscrierea 

copiilor în învățământul primar (Art. 12, alin. 1. alin. 5, lit. b). 

 Organizarea și susținerea de către școlile de circumscripție a unei ”Zile a porților deschise” în scopul unei mai 

bune informări și diseminări privind modul de derulare și susținere a activității la nivelul claselor pregătitoare. 

Exemple de bună practică oferite de către școli (Art. 12, alin. 4). 

 Facilitarea tuturor  căilor  și mijloacelor de informare referitoare la procedura de înscriere a copiilor în clasa 

pregătitoare sau în clasa I (mass-media, telverde, presă, consiliere a părinților de către comisiile din școli și 

grădinițe etc.). 

 Afișarea la fiecare unitate de învățământ și pe site-ul I.Ș.J. a listei candidaților înmatriculați după prima etapă, a 

situației înscrierilor și a locurilor rămase libere, pentru informarea părinților (Art. 23, alin. 1, 2 și 3). 

  

VI.3. Operaționalizarea continuă a demersurilor pentru înscrierea copiilor în clasa 

pregătitoare 

 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare. 

 Soluționarea de către inspectoratul școlar, a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, 

având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului (Art. 29). 

 Analiza rezultatelor cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare, comparativ cu rezultatele recensământului și 

asigurarea că toți copiii recenzați sunt înmatriculați la o unitate de învățământ, după încheierea etapelor de 

înscriere, soluționarea cazurilor speciale (copii recenzați și neînscriși) – Art. 30, 31. 

 Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se va face în prima etapă de înscriere, 

direct la școala specială, cu documentele prevăzute de metodologie (Art. 37, alin. 1). 

 Includerea în aplicația informatică a unităților de învățământ alternativ pentru înscrierea în clasa pregătitoare și 

oferirea de către aceste unități a informațiilor solicitate de către părinți (Art. 41, alin 2 și 5). 

 În unitățile de învățământ alternativ care nu au constituite circumscripții școlare, părinții se vor adresa direct 

unității de învățământ existente/dorite, iar înscrierea în clasa pregătitoare se va face în prima etapă (Art. 42, alin. 
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2).În anul școlar trecut, la nivelul învățământului primar, au funcționat 112 clase pregătitoare cu un număr de 

1632 de elevi înmatriculați la începutul anului școlar, dintre care 76 de clase au funcționat independent, 

respectiv 51 de unități cu câte o clasă, 8 unități cu câte 2 clase și 3 unități cu câte 3 clase, iar 93 de clase au 

funcționat în regim simultan, respectiv cu 0,25 – 30 de clase, cu 0,33/0,34 – 30 de clase și cu 0,50 – 33 de clase.  

La clasa pregătitoare au predat în anul școlar trecut 169 de dascăli, din care 127 au urmat cursul de 

formare pentru CP, rămânând în afara formării 42 de cadre didactice din diferite motive (pensionari – 8, 

suplinitori calificați repartizați după formare sau cu concurs la nivelul unităților de învățământ după 20 

septembrie - 33, suplinitori necalificați 1).  

Locația clasei pregătitoare, în anul școlar 2012-2013 a fost în peste 95 % stabilit în cadrul școlii, doar un 

număr extrem de mic de grădinițe au găzduit funcționarea clasei pregătitoare, dar și acestea sunt structuri ale 

școlilor din mediul rural. 

În școlile în care au funcționat clase pregătitoare putem remarca faptul că: 

 În doar 0,8% din cazuri,  mobilierul specific clasei pregătitoare nu sosise până la momentul indicat de  

MEN (noiembrie 2012); 

 Mijloacele de învăţământ din dotarea şcolilor răspund nevoilor de pregătire şi desfăşurare a activităţii la 

clasa pregătitoare, conform opiniei directorilor (aproximativ 92%); 

 Sălile de clasă au fost utilizate în exclusivitate pentru clasa pregătitoare; 

 Există computere disponibile pentru cadrele didactice care predau la CP (aproximativ75 %);. 

 Acces la internet în aproximativ 70 % din școli. 

VI.4. Curriculumul și organizarea activității la clasele pregătitoare s-a axat pe 

următoarele aspecte: 

 Curriculum-ul și modul de organizare a activităților au fost adecvate particularităților de vârstă ale copiilor; 

 timpul de predare-învăţare-evaluare a fost/este de 30-35 de minute, la peste 90 % dintre cadrele didactice de la 

clasa pregătitoare; 

 abordarea integrată propusă la unele discipline și programul de formare organizat de MEN sunt apreciate de 

aproximativ 96 % dintre cadrele didactice. 

Beneficii observate de cadre didactice și de părinți, la nivelul copiilor: 

 obișnuirea copilului cu școala/mediul școlii și exersarea aptitudinii pentru şcolaritate, într-o manieră 

prietenoasă pentru copil; 

 mai buna pregătire pentru școală: activități practice, concrete, importante pentru dobândirea achiziţiilor 

fundamentale;  
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 creșterea stimei de sine și a motivației pentru învățare – copiii se simt ”importanți” că sunt ”școlari”, 

câștigă în autonomie, responsabilitate, comunicare și relaționare cu ceilalți. 

Aspecte vulnerabile ale implementării clasei  pregătitoare în primul an de activitate: 

 absența programului prelungit și costurile mari ale programelor de tip after-school (și la nivel național 

doar aproximativ 10 % dintre copiii înscriși la clasa pregătitoare beneficiază de acest program); 

 organizarea învățământului primar în regim simultan; 

 întârzierile în transmiterea materialelor și mijloacelor didactice; 

 mediatizarea unor opinii contradictorii privind legitimitatea și menținerea clasei pregătitoare în 

învățământul primar;  

 utilizarea prea multor materiale didactice auxiliare la clasă, ca un aspect al ”discriminării pozitive” în 

lipsa manualelor, comparativ cu celelalte clase; 

 calendarul întârziat al formării cadrelor didactice, aproape de începerea anului școlar, continuat online în 

paralel cu activitatea la clasă. 

Sugestii și recomandări pentru anul școlar 2013-2014: 

 revizuirea medologiei de înscriere – mai simplă, mai puţine etape, mai descentralizată (lăsând anumite 

decizii la nivelul şcolii);  

 se va realiza pentru anul școlar următor continuarea dotării şcolilor cu materiale şi mijloace didactice, 

mobilier şi alte resurse necesare; 

 necesitatea unor măsuri pentru reducerea ponderii învățământului simultan; 

 măsuri pentru realizarea programului ”Școala după școală”, acolo unde este posibil și necesar; 

extinderea programului în acord cu solicitarea părinților; 

 organizarea formării cadrelor didactice care vor prelua clasa pregătitoare din timp și pregătirea lor 

pentru a preda disciplinele opționale; 

 cursuri de formare pentru directori; 

 informarea mai bună a părinților 

CONCLUZII: 

 Orice schimbare din sistemul de educație necesită atât o bună pregătire, cât și timp pentru a fi asimilată. 

 Două condiții de bază se impun pentru îndeplinirea funcțiilor pedagogice ale clasei pregătitoare:  

 face parte din învățământul obligatoriu; 

 același curriculum pentru toate clasele pregătitoare, indiferent de locație;  

 A treia condiție dezirabilă: asigurarea continuității la clasă a învățătorului/ învățătoarei pe tot parcursul 

învățământului primar (clasa pregătitoare – clasa a IV-a).  
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CAPITOLUL VII 
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ FORMALĂ ŞI NON-FORMALĂ 

 

                                                                                                               

În contextul derulării unor inovative politici educaționale la nivel național, activitatea educativă formală 

și nonformală a câștigat și pe parcursul anului școlar 2012-2013 teren, devenind o preocupare primordială la 

nivelul unităților de învățământ preuniversitar sălăjean. 

Printr-o abordare diferențiată, printr-o viziune care a determinat implicarea generațiilor de tineri în 

procesul decizional, în asumarea responsabilității sociale, domeniul educativ formal și nonformal s-a coagulat 

intens, dobândind structura unei simbioze între componenta cognitivă și cea comportamentală. 

Având ca principale obiective asigurarea educației de bază prin acțiuni concentrate și de anvergură, 

formarea și consolidarea unui anumit tip de constiință si verticalitate în relație cu valorile naționale în context 

global, dezvoltarea parteneriatului instituțional, domeniul educativ la nivelul învățământului din județul Sălaj a 

uzat de o serie întreagă de instrumente didactice, printre care s-au numărat: activități în cadrul cercurilor 

metodice, activități extracurriculare și extrașcolare, activități de consiliere a cadrelor didactice din sistem, 

elaborarea unor documente normative (strategii, planuri, rapoarte) pe componente educaționale specifice. Toate 

acestea s-au transformat în direcții de acțiune la nivelul fiecarei unități de învăţământ din județul Sălaj. 

La începutul anului școlar 2012-2013 în sistemul de învățământ din județul Sălaj existau 113 consilieri 

educativi (coordonatori de proiecte și programe educaționale). Din păcate, fluctuația pe acest post este foarte 

mare, în mare măsură datorită lipsei oricărei remunerații suplimentare sau a degrevării de ore, în condițiile 

supraîncărcării cu sarcini. Datele statistice se prezintă astfel : 

Vechime consilieri:- 45% sub 3 ani 

                               -  22%  între 3-5 ani 

                               -  23% peste 5 ani 

VII.1. Activitatea coordonatorilor de proiecte şi programe educative la nivelul coordonatorilor de proiecte 

şi programe educative la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar – considerente generale  

Funcția de coordonator pentru proiecte şi programe educative existentă în fiecare unitate de învăţământ 

reprezintă o certitudine în recunoașterea importanței pe care a dobândit-o latura formativă a învățământului 

românesc începând cu 1990. 
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Deși statutul acestor coordonatori este mai puțin fixat în documente normative - nu există o degrevare de 

ore sau facilități suplimentare - cei desemnați pentru această funcție și-au asumat-o în permanență cu 

responsabilitate, urmărind respectarea tematicilor la nivel de cercuri metodice, precum și inițierea și 

coordonarea a numeroare proiecte educative, cu implicarea unui procent semnificativ de elevi și de instituții 

publice și nonguvernamentale. 

Pe parcursul anului școlar, în cadrul întâlnirilor metodice a fost puternic conturată solicitarea cadrelor 

didactice de a fi sprijinite normativ în optima realizare a sarcinilor impuse de statutul coordonator pentru 

proiecte și programe educative. În acest context, nu puține voci au susținut această idee a degrevării de ore sau a 

eliminării serviciului pe școală în ceea ce îi privește, precum și a reacordării lunare a premiului de 2%, ca 

recunoaștere a activității susținute și în afara orelor de curs. 

În urma rapoartelor de activitate ale coordonatorilor pentru proiecte și programe educative - rapoarte cu 

rol principal de asigurare eficientă a feeback-ului - au fost evidențiate realist punctele tari/slabe, precum și 

oportunitățile/amenințările privind acest domeniu de acțiune. 

Cu alte cuvinte, analiza SWOT elaborată și pliată pe realitățile locale la nivel de fiecare instituție de 

învățământ reprezintă reperul principal în ceea ce va constitui strategia de acțiune în domeniul educației 

permanente pentru perioada imediat următoare. 

VII.2. Analiza SWOT a activităţii educative în unităţile de învăţământ 

Puncte tari 

 promovarea specificului tradițional alături de elementul de noutate prin îmbunătățirea calității 

conținutului pragmatic al învățării; 

 promovarea actului educațional în comunitate prin mediatizarea tuturor activitaților educative 

derulate la nivelul unităților de învățământ; 

 încheierea de contracte de parteneriat - colaborare cu instituții publice deconcentrate, ONG-uri, 

autorități locale, în vederea promovării şi derulării unor activități educative la standard 

europene; 

 existența unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităților educative, concretizată în 

derularea coerentă a proiectelor educative, calendarul evenimentelor naționale și internaționale, 

comunicate de coordonatorul educativ la începutul fiecarui an școlar (cu particularizare la 

nivelul diriginților, al fiecarei clase în graficul specific); 

 identificarea corectă a priorităților activității educative, în funcție de specificul școlii și în 

consonanță cu legislația în vigoare; 
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 realizarea corespunzătoare a documentelor specifice activității de planificare a activității 

educative; 

 optima organizare și funcționare a Comisiei pentru activități extracurriculare la nivelul 

unităților de învățământ; 

 buna funcționare și colaborare permanentă cu Consiliului Consultativ Județean al Elevilor 

Sălaj; 

 crearea, respectiv consolidarea obișnuinței lucrului pe proiect, urmărindu-se creșterea gradului 

de coeziune a grupului de colaboratori profesori și beneficiari elevi, părinți; 

 existența resurselor umane capabile de performanță – elevi, profesori și de adaptare la 

„schimbările” ce apar ca necesitate; 

 transferul de metode didactice neconvenționale centrate pe elev, utilizate în cadrul activităților 

educative. 

Puncte slabe 

 existența unor activități educative planificate și derulate formal, reluând teme din anii școlari 

anteriori; 

 neglijarea impactului social în proiectarea activităților educative; 

 minimalizarea activității educative în rândul părinților, elevilor și al unor cadre didactice; 

 dezechilibru în ceea ce priveste proporția informativ- formativ la nivelul activităților educative; 

 inexistența unor instrumente de stimulare a coordonatorilor de proiecte, sarcinile numeroase 

care le revin prin fișa postului sunt în continuare neremunerate; 

 dificultăți majore în identificarea sponsorilor pentru activități educative; 

 lipsa (în unele unități de învățământ) a unui spațiu adecvat desfășurării de manifestări cultural- 

artistice sau sportive cu participarea unui număr mare de elevi – sala de festivități sau sala de 

sport; 

 capacitatea redusă a școlilor de a deveni ofertanți de proiecte pentru partenerii educaționali; 

 nerespectarea termenelor limită și a modalităților de raportare; 

 schimbările continue de cadre didactice care ocupa funcția de coordonator de proiecte și 

programe educative. 

Oportunităţi 

 capacitatea membrilor comisiei de activități educative de a valorifica toate posibilitățile ce le 

stau la dispoziție; 
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 identificarea de către elevii în tematica activităților de cercuri, proiecte, programe a unui mijloc 

de a-și descoperi și cultiva înclinații, aptitudini creatoare, hobby-uri; 

 buna colaborare cu autoritățile din mediul rural în desfășurarea activităților educative; 

 amplasarea unităților de învățământ în zone cu tendințe de creștere a populației școlare; 

 disponibilitatea reprezentanților mass-media de a colabora - în calitate de parteneri media în 

derularea programelor educative; 

 potențialul creativ al elevilor, valorificat prin inițierea de noi proiecte educative și asumarea de 

noi responsabilităţi; 

 realitatea europeană, fundament pentru accesarea noii generații de programe și proiecte de 

cooperare internațională; 

 oferta educațională diversă și calitatea crescută a actului educațional prin perspective 

descentralizării și a concurenței pe piața educației; 

 interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activități extrașcolare; 

 existența și valorificarea voluntariatului și dezvoltarea conștiinței utilității sociale a copiilor; 

 existența dialogului intercultural în vederea creșterii calității vieții comunității. 

Ameninţări 

 participarea unui mic număr de părinți la activitățile extracurriculare ca invitați sau sponsori; 

 slaba implicare creativă a cadrelor didactice în activitățile educative; 

 slaba implicare a părinților în activitățile extrașcolare ale elevilor, manifestată prin dezinteresul 

multora dintre ei față de anturajul și preocupările copiilor lor; 

 insuficienta motivare a elevilor și cadrelor didactice implicate în activități cultural- artistice 

datorată imposibilității pregătirii și finalizării adecvate a acestor activități; 

 scăderea nivelului cultural al populației școlare; 

 inconsistența/incoerența cadrului legislativ care reglementează și certifică activitatea educativă 

școlară și extrașcolară; 

 dezavantajul creat de programele școlare încărcate și de particularitățile școlii (orar în două 

schimburi, dificultăți în a lucra cu grupuri de elevi din clase diferite) care intervin în 

dezvoltarea componenței educative; 

 posibilități reduse pe termen lung de a evidenția/recompensa activitatea educativă a 

profesorului, desfășurată cu elevii în afara orelor de curs; 

 interesul relativ scăzut al elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în școală 
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VII.3. Analiza activităţii de dirigenţie/consiliere şi orientare şcolară  

Dirigenția reprezintă una dintre disciplinele de bază în formarea atitudinală și comportamentală a 

fiecărui elev. Abordarea unei tematici interesante, variate, în funcție de necesitățile clasei, constituie principalul 

punct de plecare în derularea unor ore de dirigenție interactive, în cadrul cărora elevul, în egală măsură să își 

argumenteze punctul de vedere și să dobândească o imagine de ansamblu a situațiilor sociale. 

De asemenea, aceste ore de dirigenție, susținute sub forma unor dezbateri deschise și a unor mese 

rotunde, au oferit prilejul cadrelor didactice de-a lungul semestrului să declanșeze, mențină și să îmbunătățească 

colaborarea cu părinții, ONG-urile, instituțiile publice, în calitate de parteneri educaționali viabili și fermi. 

În acest context, monitorizarea orelor de dirigenție prin diverse inspecții, observări directe ale relației 

profesor diriginte- elev, analiza rapoartelor privind situația școlară și disciplinară, a reprezentat principalul 

feeback obținut în relație cu modernizarea treptă a metodelor de interacțiune cu elevii, cu gradul de implicare 

permanentă sau sporadică a acestora în activitatea școlii, precum și cu modalitățile de responsabilizare socială a 

tinerilor.Analiza acestor monitorizări a evidențiat o serie de aspecte pozitive sau negative, după cum urmează: 

Aspecte pozitive 

 întocmirea realistă a planurilor manageriale, dovedindu-se astfel calitatea managementului 

promovat la nivelul unităților de învățământ; 

 elaborarea planificărilor semestriale și anuale pornind de la o abordare complexă a tuturor 

componentelor și subcomponentelor activității educative, respectându-se diferențierea pe 

module, în funcție de profil; 

 corelarea permanentă în actul educațional a temei abordate cu scopul, obiectivele, mijloacele și 

tehnicile utilizate; 

 identificarea și susținerea la clasă a unor teme de diringenție actuale, de interes și pliate pe 

nevoile elevilor; 

 utilizarea curentă a metodelor interactive: joc de rol, teatru forum, studiu de caz, workshopuri și 

lideri; 

 existența unei preocupări vizibile pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, 

pentru asigurarea unui perimetru de activitate sigur, în colaborare cu părinții elevilor; 

 implicarea permanentă a elevilor în proiecte de dezvoltare personală și școlară; 

 optima colaborare a dirigintelui cu profesorul psiholog şi/sau psihopedagog în discutarea 

anumitor teme cu elevii; 

 stimularea continuă a creativității elevilor în abordarea diverselor teme de dirigenție; 
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 colaborarea curentă cu autoritățile locale (Poliția Sălaj, Jandarmi, Sănătate Publică etc.) și 

ONG-urile în derularea orelor de dirigenție; 

Aspecte negative 

 neoperaționalizarea suficientă a obiectivelor în proiectarea și delurarea procesului educativ; 

 atenție insuficientă acordată elevilor cu nevoi speciale în unele unități de învățământ; 

 funcționarea ineficientă, greoaie a comisiilor de diriginți în ceea ce privește îndrumarea 

cadrelor didactice debutante; 

 auxiliare didactice privind activitatea educativă inexistente sau utilizate insuficient la clasă; 

VII.4. Concepţie şi proiectare la nivelul educaţiei permanente  

Elaborarea: 

 unui CD cu documentele necesare coordonatorilor de proiecte și programe educative (distribuit 

tuturor consilierilor educativi ); 

 unui plan operațional de prevenire și combatere a fenomenului violenței în mediul școlar al ISJ 

Sălaj; 

 unor machete privind modul de concepere a planului managerial și a planului operațional 

pentru coordonatorii de proiecte și programe educative; 

 unei proceduri privind raportarea cazurilor de violența din perimetrul școlar; unei proceduri 

privind compartimentul educative; 

 unei baze de date privind raportările specifice domeniului educativ (proiecte educative, numărul 

profesorilor diriginți etc.); 

 unor materiale specifice pentru ședințele cu directorii (agenda zilei, invitații, dosare cu 

materiale pentru invitați); 

 unei fișe de prezentare a unui proiect și a unui scurt raport de evaluare a proiectului educativ; 

VII.5. Analiza activităţii Consiliului Judeţean al Elevilor (CJE)  

Consiliul Judeţean al Elevilor (CJE) este structură reprezentativă a elevilor la nivel judeţean, 

subordonată Consiliului Regional al Elevilor şi Consiliului Naţional al Elevilor, care coordonează activitatea 

Consiliilor Școlare ale Elevilor(CSE). 

Misiunea Consiliului: 

Consiliul Elevilor este structura consultativă ce reprezintă elevii în forurile decizionale şi asigură un mediu 

propice dezvoltării personale şi profesionale a lor prin susţinerea voluntariatului şi actiunilor pliate pe nevoile şi 

interesele lor, menite să îi informeze, motiveze şi responsabilizeze 
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Componenţa Biroului Executiv: 

Nr.crt Numele şi prenumele Unitatea de învăţământ Funcţia 

1. Pop Diana Lavinia Colegiul Național "Silvania" Zalău Președinte 

2. Ghiurco Alexandra Liceul Teoretic "Ion Agârbiceanu" Jibou Vicepreședinte 

3. Rus Diana Roxana Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Hida Secretar 

4. Teglaș Daniel Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău Departamentul Avocatul 

Elevului 

5. Pintea Adelina Claudia Liceul  Tehnologic "Gheorghe Pop de 

Băsești" Cehu Silvaniei 

Departamentul Sport şi 

programe de tineret 

6. Eduard Matyas Colegiul Național "Silvania" Silvania Departamentul Mobilitate, 

informare, formare şi 

consiliere 

7. Torma Georgeta Liceul Tehnologic "Cserey-Goga" Jibou Departamentul Concursuri 

şcolare şi extraşcolare 

8. Tudor Teodora Liceul Teoretic"Gheorghe Șincai" Zalău Departamentul 

Cultură,educaţie şi 

programe şcolare 

 

ACTIVITĂŢI 

Octombrie: În fiecare liceu s-au organizat alegeri în urma cărora a fos ales un Birou executiv al CȘE format din 

președinte, vicepreședinte, secretar și directori departamente.  

Noiembrie: În data de 6 noiembrie s-au organizat alegeri în urma cărora a fos ales un Birou executiv al CJE 

format din președinte, vicepreședinte, secretar și directori departamente.  

Decembrie: În perioada 7-9 decembrie s-au organizat alegerile CRE Nord-Vest în urma cărora a fost ales noul 

Birou Executiv. 

Februarie: În perioada 7-10 februarie a avut loc o conferință națională a CNE în urma căreia s-au ales noii 

membriie ai Biroului Executiv al CNE și s-a elaborat strategia CNE pentru anul în curs.  
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Martie: În perioada 15-17 martie a avut loc o întâlnire cu președinții CJE din țară iar în perioada 28-31 martie a 

avut loc o întalire cu secretarii CJE din țară. Scopul proiectului național a fost de a elabora  un plan de acțiune 

pentru obținerea votului reprezentantului elevilor în Cosiliul de Administrație al liceului  

 „Profesor pentru o zi” 

REZUMAT: Proiectul constă în susținerea, în decursul unei săptămâni, 18-23 martie, a unor ore de clasă de către 

“elevii profesor”; 

SCOP: Realizarea schimbului de experiență profesională între cadrele didactice și elevii din liceele sălăjene; 

OBIECTIVE:Dezvoltarea capacității empatice a elevilor și a profesorilor;  

                       Crearea unui climat educational care să motiveze activitatea de învățare a elevilor; 

                       Construirea unei relații democratice profesor-elev; 

PARTENERI:Inspectoratul Şcolar Judeţean, Consiliul Judeţean Sălaj, Direct Target, Lyons Club Zalău ; 

BUGET: 605 RON  

Training CJE 

REZUMAT: Proiectul constă în susținerea, în decursul unei săptămâni, 18-23 martie, a unor ore de clasă de către 

“elevii profesor”; 

SCOP: Realizarea schimbului de experiență profesională între cadrele didactice și elevii din liceele sălăjene;  

OBIECTIVE: Dezvoltarea capacității empatice a elevilor și a profesorilor;  

                        Crearea unui climat educational care să motiveze activitatea de învățare a elevilor;                     

                        Construirea unei relații democratice profesor-elev.  

PARTENERI: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Consiliul Judeţean Sălaj, Direct Target, Lyons Club Zalău  

BUGET: 605 RON  

Aprilie : În perioada 9-11 aprilie s-au organizat alegerile CRE Nord-Vest în urma cărora a fost ales noul Birou 

Executiv. În data de 17 aprilie au fost premiați 15 elevi ca urmare a participării în proiectul “Director pentru o 

zi” 

Iunie: 

“Să zâmbim împreună” 

REZUMAT: Strângere de donații urmată de o vizită la Centrul Multifuncțional de Servicii Comunitare Cehu 

Silvaniei de 1 iunie  

PARTENERI: ONG-uri locale: Club LMT Zalău, Agenți economici: Vidalis Impex SRL, Andeko Design SRL, 

Exim Silaura SRL, One Step Beyond SRL, Hilda Trans SRL, Instituții: ISJ Sălaj, Consiliul Județean Sălaj, 

Centrul Multifuncțional de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei, Centrul Multifuncțional de Servicii Comunitare 

Jibou, DGASPC  

BUGET: 3000 RON  

Participare concurs de proiecte cu proiectul „Să zâmbim împreună” pentru care am câștigat locul trei  
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ACTIVITĂȚI SUPLIMENTARE: ședințe bilunare cu membrii CJE Sălaj pentru organizarea proiectelor și 

diseminarea informațiilor 

Parteneriate educaționale-Proiecte și programe educative desfășurate pe baza de protocol încheiat la 

nivel județean ISJ Sălaj în anul școlar 2012-2013 

 Programul educa țional național “Educație pentru sănătate în școala românească” 

 Programul educa țional “Educație pentru cetățenie democratică” 

 Programul educa țional “Școala Părinților” 

 Programul educa țional de educație ecologică “Eco-școala” 

 Programul educa țional de prevenire a violenței în școli „Să spunem NU VIOLENȚEI !”. 

 Programul educa țional “Viața mea, un joc serios”, derulat în parteneriat cu Fundația pentru Pluralism 

 Programul educa țional “Mesajul meu antidrog” 

 Proiectul “ Prefect pentru o zi”, derulat în colaborare cu Instituția Prefectului Sălaj; 

 Campania caritabila „ Shoe box” 

 “ Let`s do it, Romania”-campanie națională de ecologizare 

□ Proiect județean în colaborare cu Muzeul de Istorie și Artă Sălaj-tradiții și obiceiuri-“Povești cu strigoi” 

 Proiectu l “Tinerii împotriva violenței” 

 “ Ziua bolilor rare”, în colaborare cu asocițtia Prader-Willy 

 Proiectul “ Tinerii dezbat” 

 Programul educa țional “Săptămâna educației globale” 

 Proiectul de educa ție ecologică „Eco-provocarea”, în colaborare cu Asociația „Viitor plus” Bucuresti ; 

 Proiectul educa țional „ EDSANO” 

□ Parteneriat educațional cu ISU “Porolissum” Sălaj-Educație civică 

□ Parteneriat educațional RoRec-“Patrula de reciclare” în colaborare cu Primăria Municipiului Zalău 

□ Proiect educațional ”ECOlimpiada elevilor” 

□ Proiect educațional “Lupta împotriva traficului de persoane” 

□ Proiect educațional „Tinerii în viața comunității-comunicarea socială”,  activitate realizată în parteneriat cu 

Consiliul Național al Elevilor, Ministerul Educatiei Naționale, ARDOR Oltenia și ARDOR Dobrogea 

□ Proiect educațional Să știi mai multe, să fii mai  bun în colaborare cu Fundația de Evaluare 

□ Proiect educațional “Alege, este dreptul tău !” în colaborare cu Protecția Consumatorilor Sălaj 

□ Proiect național antidrug “Să călcăm pe IARBĂ” 
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VII.6. Rezultate obţinute în anul şcolar 2012-2013 

PALATUL ȘI CLUBURILE COPIILOR 

Unitatea Nr.cercuri/ 
Specialităţi/ 

profile 

Efective 
elevi 

Performanţe la nivel 

regional national international 
P.C. 
Zalău 

Cercuri 
Cultural-sportive 
.....6....... 

 
499 

 
30 

 
7 

 
12 

Cercuri 
Ştiinţifice 
.......6........ 

 
717 

 
35 

 
30 

 
5 

Cercuri 
Tehnico-aplicative 
......5........ 

 
693 

 
30 

 
15 

 
16 

TOTAL 17 1909 95 52 33 
C.C. 
Şimleu 
Silvaniei 

Cercuri 
Cultural-sportive 
......6....... 

 
560 

 
45 

 
14 

 
20 

Cercuri 
Ştiinţifice 
......-......... 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Cercuri 
Tehnico-aplicative 
.....1....... 

 
100 

 
- 

 
- 

 
- 

TOTAL 7 660 45 14 20 
C.C. 
Jibou 

Cercuri 
Cultural- sportive   
....3...... 

 
469 

 
2 

 
42 

 
59 

Cercuri 
Ştiinţifice 
......2...... 

 
121 

 
- 

 
1 

 
- 

Cercuri 
Tehnico-aplicative 
......3...... 

 
498 

 
12 

 
30 

 
19 

TOTAL 8 1088 14 73 78 
C.C. 
Cehu 
Silvaniei 

Cercuri 
Cultural-sportive 
........5.... 

 
434 

 
38 

 
5 

 
9 

Cercuri 
Ştiinţifice 
..........3.... 

 
364 

 
1 

 
- 

 
- 

Cercuri 
Tehnico-aplicative 
..........1... 

 
64 

 
- 

 
3 

 
1 

TOTAL         862 39 9 10 
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ACŢIUNI ORGANIZATE 

Anul şcolar 2012 – 2013 

PALATUL COPIILOR ZALAU 

 CONCURSUL REGIONAL DE ECOLOGIE, DENDROLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, 

Ediţia a X-a  ZALĂU,  iunie 2013 

 CONCURS INTERJUDEŢEAN “TOPUL BUNELOR PRACTICI”, Ediţia a V-a ZALĂU,  iunie 

2013   

 CONCURSUL REGIONAL DE TENIS DE CÂMP „RACHETA MESEŞ”, Ediţia a  XXVIII-a iunie 

2013 

 CONCURSUL REGIONAL DE KARTING “RALIUL MESEŞ”, Ediţia a XXIV-a, iunie 2013 

CLUBUL COPIILOR  ŞIMLEU SILVANIEI 

 CONCURSUL NATIONAL PENTRU TINERE TALENTE "TRADIŢII" Ediţia a IV-a, mai 2013 

 CUPA PERFORMANTEI Ediţia a XIV-a, iunie 2013 

 FESTIVALUL INTERNATIONAL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI "LA FANTÂNA 

DORULUI" Ediţia a XIII-a, iulie 2013 

CLUBUL COPIILOR JIBOU 

 FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR ŞI MEŞTEŞUGURI ARTISTICE 

TRADIŢIONALE “SOMEŞ, CÂNTECELE TALE” Ediţia a  XXVII-a, august 2013 (650 participanti 

din 5 ţări). 

 Simpozionul internaţional: “Festivalurile internaţionale de folclor, punte de legătură între popoare “– 

august 2013 (desfăşurat cu ocazia  FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR ŞI 

MEŞTEŞUGURI ARTISTICE TRADIŢIONALE “SOMEŞ, CÂNTECELE TALE”). 

 FESTIVALUL INTERJUDEŢEAN DE COLINDE, DATINI ŞI OBICEIURI DE IARNĂ “SERI CU 

LUMINI ŞI COLINDE”, Ediţia a III-a, decembrie 2012, în parteneriat cu Grădina Botanică Jibou, (500 

participanţi); 

 Atelier 2012 – Expoziţie de Metaloplastie, Pictură, Pirogravura,  Foto. 

 FESTIVALUL TRADIŢIONAL “BUCURIILE TOAMNEI”, Ediţia a XI-a, octombrie 2012 (250 

participanti); 

 Expozitia  de pictura “Transparenţe”- martie 2013. 

 “Zâmbet de copil” – Manifestare interjudeţeană  cultural artistică şi sportivă cu ocazia zilei de 1 iunie 

(2000 de copii). 

CLUBUL COPIILOR CEHU SILVANIEI 

 CONCURSUL NAŢIONAL DE TENIS DE MASĂ „TINERE SPERANŢE”  iunie 2013 

Ca activitate specifică compartimentului de educație permanentă am avut sarcina să organizez : 

 



   

186 

  3 consfătuiri specifice (consilieri educativi, personal din palate și cluburi, pedagogi școlari). Menționez 

că pedagogii școlari din judetul Sălaj constituie o excepție la nivelul tării, fiind singurii din tară care 

beneficiază de consiliul consulativ, consfătuiri și cercuri pedagogie metodice. 

  6 cercuri pedagogice cu cele trei categorii menționate, câte una pe semestru. Menționez de asemenea 

că, în semestrul al II-lea cercul pedagogic al consilierilor educative NU s-a desfășurat la nivelul 

unităților de învățământ în comisii metodice (ca și la celelalte categorii de personal didactic), ci pe cele 

trei centre tradiționale, respectându-se în totalitate programarea din caietul metodic și pregătind material 

aferente. 

  Evaluare dosare gradație de merit pentru două categorii de personal: directori palate și cluburi și 

personal didactic din palate și cluburi 

  Programul “Să știi mai multe, să fii mai bun!”: informare, consultantă, monitorizare, elaborare materiale 

suport (modele de planificari, raportări), jurizare activități, postare pe site-ul MEN a proiectelor selectate 

la concursul de proiecte “ O activitate de succes în școala altfel”) 

  Organizare alegeri Consiliul elevilor pe școală și Consiliul Județean al Elevilor; bază de date completă 

a consiliilor elevilor, raportari semestriale la consilierul ministrului învățământului 

  Evaluare și transmitere catre MEN a propunerilor de proiecte pentru CAEN 

  Elaborarea registrului riscurilor pentru compartimentul educație permanent 

În calitate de inspector școlar am desfășurat și activități de inspecții tematice, inspecții şcolare generale -12 

profesori diriginți inspectați, 4 întâlniri cu consiliul elevilor pe școală, inspecții de echivalare competențe la 

Clubul Copiilor Cehu Silvaniei și Palatul Copiilor Zalău, inspecţii tematice-anchete la Școala Gimnazială Nr.1 

Dragu. 

Activități specifice funcției de inspector școlar educație permanentă : 

 Raportări MEN: raportări semestriale și lunare pe diferite componente ale educației 

permanente, conform scadențarului MEN (antidrog, trafic persoane, antivioleță, absenteism, 

abandon școlar, educație ecologică, educație pentru sănătate) 

 Participare stagiu de informare/formare: proiectul MEN-UNICEF - Abandonul școlar-Sinaia 

septembrie 2012; 

 Participare stagiu de informare/formare: proiectul MEN - Fundatia Tineri pentru Tineri 

“EDSANO”, decembrie 2012; 

 Raportare Colegiul Prefectural/ ATOP ; 

 Participarea la simpozionul organizat de APM Zalau cu privire la zona protejata Racăș-Hida 

 Transmiterea în școli a formularului de aplicatie, a regulamentului și a criteriilor de eligibilitate 

pentru proiectele din CAEN 2012-2013;  
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 Raportare MEN- proiectul MATRA; 

 La solicitarile unor ONG-uri, asociații, organisme independente, în baza accesului la informații 

de ordin public, am elaborat rapoarte, materiale, am furnizat informații cu privire la educația 

pentru sănătate și educația sexuală Centrului pentru Jurnalism Independent, Agenției Naționale 

pentru Plăți și Inspecție socială; 

 Monitorizare proiect -”Tinerii dezbat”; 

 Diseminare informații concursuri naționale organizate de MEN; 

 Reorganizare comisie județeană pentru prevenirea și combaterea actelor de violență în școli; 

 Diseminare în unitățile de învățământ a informațiilor privind proiectul “Caravana Carierei”; 

 Campania de responsabilizare socială “Let’s do it, Romania!”; 

 Raportare ISU – exerciții de alarmare –evacuare; 

 Consiliul Local al Tinerilor- informare elevi liceu, monitorizare; 

 Lansarea Campaniei “Colţul verde în școala mea!”; 

 Programul educational “ Tech school”- lansare proiect; 

 Distribuire de aparate de compactare a deșeurilor în școli ( TEPECT), monitorizarea folosirii 

acestora și distribuire de materiale informative, a news letter-urilor, distribuire de hărți 3D cu 

ariile protejate; 

 Raportare MEN- proiecte educative propuse pentru Calendarul Activitatilor Regionale 

Participarea la activitățile din cadrul “Zilelor Invățământului sălăjean”, ediția a VI-a; 

 Studiu metodologii derivate din LEN; 

 Campania “ Școala Discovery”; 

 Campania de responsabilizare socială “ Ora Pământului”; 

 Diseminare informaţii: participare proiect LVD-Irlanda de Nord-Londonderry, aprilie 2013; 

 Diseminare informatii: participare proiect Comenius-Turcia-Tarsus, mai 2013; 

 Informare școli privind studiul Gallup /MEN cu privire la abandonul școlar; 

 Inițiere proiect caritabil “ Punți între localități, punți între oameni”, participare, în calitate de 

parteneri ( ISJ) la proiectul Shoe Box; 

 Centralizare propuneri privind modalitățile de organizare a “Zilei Învățătorului”, transmitere 

raport MEN; 

 Ca reprezentat al ISJ Sălaj, am participat, alături de inspectorul școlar general la întâlnirile 

ATOP și ale Colegiului Prefectural, ori de câte ori mi s-a solicitat acest lucru, elaborând și 

materialele specific; 
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 Participare din partea ISJ Sălaj la proiectul Ecoprovocarea împreună cu Michelin Zalău  

(diseminare informații, promovare, jurizare); 

 Organizarea spectacolelor de 1 iunie împreună cu Palatul Copiilor Zalău; 

 Selecție candidați (conform criteriilor de eligibilitate ) pentru proiectul “ EDSANO”, proiect 

MEN în colaborare cu fundația “ Tineri pentru Tineri”; 

Am participat la jurizarea următoarelor concursuri - FAZA JUDEȚEANĂ: „Reviste școlare”, „Împreună”, 

„Next generation”, „Alege, e dreptul tău!”, “Prietenii pompierilor”, “Sanitarii pricepuți” “Educație rutieră-

educație pentru viață”, “Cu viața mea apăr viața”,  „Tinere condeie”, „Lic-art”, Parteneriat în educație- proiecte 

ale consiliilor elevilor, “Un condei numit fair play”, “Jocurile olimpice în imaginația copiilor”-SNAC 

CONCLUZII: 

Domeniul educației permanente a cunoscut pe parcursul anului școlar 2012- 2013, un curs ascendent, datorat 

unor factori decisivi, dintre care amintim: 

 varietatea programelor - proiectelor educative derulate în unitățile de învățământ; 

  implicarea treptată și cu responsabilitate a elevilor și familiilor acestora în acțiuni cu caracter 

educativ; 

 optima colaborare la nivelul autorităților locale; 

 formarea intensă a cadrelor didactice în domeniul educative; 

Prin coordonarea corespunzătoare și prin menținerea unui permanent echilibru la nivelul acestor elemente, în 

unitățile de învățământ din județul Sălaj s-au inițiat și derulat numeroase acțiuni prin intermediul cărora latura 

formativă a procesului instructiv-educativ a fost valorizată la maxim. Eventualele disfuncționalități, inerente de 

altfel în contextual educațional actual dominat de schimbări, fluctuații, pot constitui puncte de plecare într-o 

analiză pertinentă, astfel încât, cu siguranță, prin strategia ulterior adoptată și prin planul managerial aferent să 

fie transformate în oportunități. 
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CAPITOLUL VIII 
PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Nume instituţie Numărul proiectului; 
tipul proiectului 

Titlul proiectului  Recomandare ca 
exemplu de buna 
practica (da sau 

nu) 
1. Liceul Teoretic 

“Gheorghe Şincai” 
Zalău 

FR-2012-393-003; 
Mobilităţi individuale 
Comenius 

Education interculturelle dès 
l'école maternelle en Europe: 
projets européens et bonnes 
pratiques 

 

2. Liceul Teoretic 
“Gheorghe Şincai” 
Zalău 

12-VS-R2-438-SJ 
Vizită de studiu 

Preventing early leaving from 
high school 

 

3. Şcoala Gimnazială 
„Silvania” Şimleu 
Silvaniei 

11-PM-657-SJ-DE 
Proiect multilateral 

Roots and Wings: My life, 
your life, our lives 

Da 

4. Liceul Tehologic 
„Ioan Ossian” 
Şimleu Silvaniei 

LdV-Grupul Ţintă: IVT 
 

 Biotechnologies used in 
breeding animals 

 

5. Liceul Ortodox “Sf. 
Nicolae” Zalǎu 

COM-10-2060-CL-FR 
Mobilitate individuală 
Comenius 

Partage, renouvellement et 
actualisation des pratiques 
pédagogiques 

Da 

6. Şcoala Gimnazială 
“Mihai Eminescu” 
Zalău 

11-PM-672-SJ-PL Science Fiction in Literature – 
Praise the Genius of Man or 
Fear of the Future 

Da 

7. Şcoala Gimnazială 
“Mihai Eminescu” 
Zalău 

12-PM-68-SJ-RO You are the future, my 
children! – Discover the 
human values through moral 
stories 

 

8. Liceul cu Program 
Sportiv „Avram 
Iancu” Zalău 

COM-11-PM-662-SJ-TR 
Proiect Multilateral 

Brotherwood Da 

9. Liceul de Artă “Ioan 
Sima” Zalău 

Comenius Multilateral 
11-PM-667-SJ-PL 

You can’t teach an old dog 
new tricks or… can you? 

 

10. ISJ Sălaj LLP-
LdV/PLM/2012/RO/291 
Leonardo da Vinci/PLM 

Integrating New Media 
Resources in Teaching 

 

11. Liceul Teoretic 
"Gheorghe Şincai" 
Zalău şi Şcoala 
Gimnazială 
"Corneliu Coposu” 
Zalau 

Comenius Network 2013 
(fostul Comenius III)-
derulat până în 2016, 9 
ţări partenere, 19 unităţi 

şcolare implicate 

OPEDUCA 
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VIII. 1. Comentarea principalelor aspecte observate sau desprinse din 

interviuri şi discuţii, cu privire la: 

Informare şi comunicare 

Despre proiecte au existat comunicări atât în presa locală (ziare locale), cât şi presa naţională (pe diverse 

site-uri şi bloguri) şi internaţională între/cu ţările partenere. În cadrul şcolilor s-au realizat panouri speciale 

unde au fost promovate informaţii despre proiecte, ţări partenere, activităţi si mobilităţi desfăşurate. Au 

fost informaţi factorii de decizie de la nivelul unitatii şcolare şi inspectorul responsabil cu proiectele 

europene asupra mobilităţii. 

Comunicarea între parteneri s-a realizat  săptămânal prin “întâlnirile” pe chat, prin elaborarea unor liste de 

sarcini şi a nivelului de realizare întocmite lunar; la fiecare întâlnire de proiect s-a alocat un spaţiu special 

pentru coordonatori, în vederea discutării  activităţilor derulate sau în curs de derulare, propuneri sau 

probleme întâmpinate. 

Elevii au comunicat folosind blog-ul sau wikispace dar şi adresele personale de mail. Pentru promovarea 

activităţilor proiectului s-au elaborat pliante, broşuri, etc; s-a actualizat permanent spaţiul de promovare 

“Comenius Wall”, s-au editat articole publicate în presa locală. 

Am constatat o foarte bună informare şi comunicare la nivelul echipelor internaţionale a celor 

două proiecte, la nivelul școlii, între membrii echipei, s-au folosit metode variate de informare: 

email, video-conferință, Skype, telefon, platforma E-twinning, panoul Comenius. 

Informarea şi comunicarea între ţările partenere a decurs în parametrii normali, exceptând o 

şcoală din Suedia (proiectul multilateral Brotherwood - Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” 

Zalău) care s-a retras după primul an de parteneriat fără prea multe explicaţii şi care nu a mai 

putut fi contactată. 

 Gradul de realizare a obiectivelor proiectelor 

Obiectivele proiectelor au fost realizate în proporţie de 100%. Când un partener a refuzat să participe la 

proiect (v. şcoala din Suedia), partea de sarcină ce revenea partenerilor suedezi a fost împărţită ţărilor 

rămase în proiect şi realizată de către acestea. Toate obiectivele proiectelor au fost atinse. 

Implementarea proiectelor – gradul de realizare a activitatilor planificate 

Nu au fost probleme în implementarea proiectelor, iar activităţile planificate au realizate în totalitate. Toate 

activităţile au fost realizate. Activităţile planificate în cadrul proiectelor au fost adaptate, când a fost cazul, 

la specificul vocaţional al şcolii. Astfel, s-au desfăşurat activităţi de iniţiere instrumentală (vioară, pian, 

saxofon), precum şi activităţi cu specific plastic (icoane pictate pe sticlă) (v. Liceul de Arte ”Ioan Sima“ 

Zalău). De asemenea, adulţii au fost iniţiaţi în folosirea mijloacelor de comunicare pe internet. Toate 

activitățile planificate au fost realizate la timp. 
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Toate produsele finale au fost realizate: dvd-uri, documentare foto ale întâlnirilor de lucru, piese de teatru 

în limba engleză înregistrate pe DVD, chestionare periodice, un site web al proiectului 

(http://www.olddog-newtricks.org/index.php), o pagina Facebook a elevilor în care să-şi poată scrie 

impresiile, un jurnal cu impresii de călătorie, dar şi cu impresii rezultate în urma activităţilor proiectului. 

Toate mobilităţile propuse au fost realizate în conformitate cu programul agreat de parteneri, s-au realizat 

multe mobilităţi ale cadrelor didactice şi elevi în acest an şcolar. 

S-au editat şi tipărit reviste ale proiectelor (v. “ARROWS”), distribuite în toate şcolile partenere echipelor 

de proiect şi colaboratorilor. 

Site-urile Web ale proiectelor, dar şi blog-urile şi wikispace-urile sunt funcţionale şi actualizate permanent. 

Impactul proiectului asupra elevilor 

Impactul asupra elevilor a fost unul pozitiv, aceştia au reuşit să-şi perfecţioneze cunoştinţele de limbă 

străină, să intre în rolul de profesor, iar mobilităţile realizate i-au ajutat să cunoască alte culturi, obiceiuri, 

tradiţii şi alte sisteme de educaţie. Impactul proiectelor asupra elevilor a însemnat sensibilizare la 

mobilitate europeană, o mai bună cunoaştere a diferitelor aspecte de viaţă şcolară şi a sistemului educativ  

din ţările europene. A crescut motivaţia pentru învăţarea limbii engleze şi franceze prin abordarea unor 

teme inedite, s-au îmbunătăţit competenţele de comunicare scrisă și orală ale elevilor în limbile engleză şi 

franceză, s-au îmbunătăţit cunoştinţele istorice și geografice ale acestora despre ţările participante. 

Proiectele europene reprezintă o lecţie exemplară referitoare la diversitate, sub toate aspectele ei 

(socială, culturală, etnică, religioasă, de gen), iar faptul că elevii au avut acces la astfel de lecţii, în 

repetate rânduri, aceştia au avut  şansa de a-şi însuşi nu doar cunoştinţe şi valori de 

interrelaţionare şi cu caracter civic, de cetăţenie democratică, ci şi atitudini de acelaşi tip, precum 

şi competenţe transversale, precum cele de comunicare în limba maternă sau în limbi străine, 

competenţe digitale sau de a învăţa să înveţi, ori competenţa de a integra cunoştinţele în structuri 

şi sisteme noi. 

Aceste proiecte au avut un impact foarte mare asupra elevilor. Ei s-au implicat foarte mult în 

desfăşurarea proiectelor. De asemenea se observă o creștere semnificativă a nivelului de motivație 

în învățarea limbilor străine (engleză şi franceză) și îmbunătățirea considerabilă a abilităților de 

comunicare şi ITC.  

Elevii au învăţat lucruri noi în timpul proiectului, în special despre problemele de ecologie, şi-au 

îmbunătăţit deprinderile de utilizare a PC-ului şi au reuşit să relaţioneze cu partenerii în limbile 

engleză şi franceză. 

Impactul asupra profesorilor 

Profesorii implicaţi în proiect, motivaţi în participarea la proiecte europene, au avut posibilitatea 
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să-şi exerseze abilităţile într-o altă limbă, să cunoască alte sisteme educaţionale şi să vadă cum ar 

putea îmbunătăţi sistemul de învăţământ românesc, începând cu propria activitate la clasă. 

Profesorii şi-au îmbogăţit cunoştinţele legate de educaţia interculturală, capacitatea de comunicare 

şi interrelaţionare cu ceilalţi participanţi, lucru care îi va ajuta în plan personal şi profesional şi în 

relaţia cu şcoala, colectivul ei, comunitatea locală, în abordarea unor strategii de acceptare a 

diversităţilor culturale cu scopul de a oferi şanse egale tuturor copiilor. 

Profesorii şi-au dezvoltat și valorizat cunoștințele etno-socio-culturale grație unei abordări multiculturale 

și pluridisciplinare, au fost relativizate stereotipurile culturale dintre parteneri; pe de altă parte, 

mediatizarea, comunicarea și colaborarea într-un spațiu virtual, într-o perpectivă inedită, va antrena și 

dezvolta profesorilor competențele și abilitățile tehnice, dezvoltarea competenţelor lingvistice, un nou tip 

de abordare pedagogică, un model european de învățare activă și proactivă. 

Au fost realizate schimburi de experienţă în ceea ce priveşte promovarea toleranţei faţă de diferenţele 

culturale, promovarea diversităţii lingvistice şi promovarea multiculturalităţii, ca valori educaţionale 

europene, au fost îmbunătăţite capacităţile de comunicare scrisă în limba engleză şi franceză alături de 

schimbul de bune practici educaţionale în desfăşurarea activităţilor la clasă; au avut loc noi abordări noi în 

predare-învăţare-evaluare, schimbarea atitudinilor, motivaţiei şi mentalităţii cadrelor didactice în direcția 

creșterii calității actului de predare/învăţare. 

Profesorii și-au extins nivelul de cunoaștere a limbii engleze, și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare, 

au aplicat diverse metode de muncă în echipă, au acumulat o experiență valoroasă, au beneficiat de 

schimburi de bune practici didactice, au inițiat și continuat relații de colaborare cu profesorii parteneri 

străini. 

Profesorii şi-au lărgit orizontul de cunoaştere, au cunoscut şi apreciat celelalte culturi, au cunoscut 

noi obiceiuri şi tradiţii, au învăţat sa colaboreze şi să coopereze. 

Impactul asupra instituţiei 

Implementarea şi desfăşurarea proiectului au avut un impact pozitiv şi au dus la ridicarea prestigiului 

şcolilor din Sălaj. Promovarea şcolilor în context european, lărgirea posibilităţilor de dezvoltare a unor 

proiecte europene viitoare, reprezintă exemple de bune practice privind organizarea activităţilor didactice 

şi educative.  

Activităţile proiectelelor au ajutat cadrele didactice nu doar să se perfecţioneze profesional, tehnic, 

lingvistic, ci şi să ia contact cu alţi profesori din alte ţări europene, pentru a afla modul în care se 

desfăşoară activităţile educaţionale, ce metode dau rezultate mai bune pe alte coordonate geografice, cum 

reuşesc alţi profesori să motiveze elevii pentru studiu. Discuţiile internaţionale, organizate sau spontane, 
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despre curriculum, structura anului şcolar şi modul de desfăşurare a examenelor de final de ciclu duc la o 

mai bună înţelegere a sistemului nostru de învăţământ comparativ cu al celorlalte ţări europene, iar 

implementarea cunoştinţelor dobândite în munca la clasă sau în activităţile extracurriculare conferă 

educaţiei o dimensiune europeană. Elevii noştri au nevoie de profesori cu o viziune de ansamblu asupra 

învăţământului european în contextul globalizării tot mai accentuate şi al posibilităţilor care li se oferă mai 

nou pentru studiul în străinătate. 

Instituţiile de învăţământ au câştigat prin faptul că elevii şi profesorii lor au cunoştinte mai bogate, ştiu să 

aprecieze mai mult munca depusă de ei şi partenerii lor, dărnicia, diversitatea etnică şi culturală şi 

mijloacele moderne de comunicare. 

Proiectele au contribuit la creșterea considerabilă a prestigiului și a imaginii școlilor pe plan local, national 

și internaţional. 

Mobilităţi – mod de derulare, conformitate cu regulile, selectie 

S-a respectat întocmai procedura prevăzută de ANPCDEFP. Echipele de proiect s-au constituit pe 

baza opţiunilor exprimate de elevi şi cadre didactice iar participanţii la mobilităţi, din cadrul 

elevilor, au respectat criteriul de vârstă impus de ANPCDEFP. 

În cadrul proiectelor, mobilitățile s-au realizat conform regulilor de circulație internatională. 

Selecția s-a facut în funcție de criterii bine stabilite: gradul de participare activă și implicare în 

activitățile proiectului, cunoașterea limbilor străine, elevi sau profesori care nu au participat la 

mobilități anterioare. A avut loc un proces riguros de selecţie al elevilor şi al cadrelor didactice, 

iar pentru fiecare participant au fost stabilite sarcini clare. 

Mobilităţile s-au desfăşurat conform calendarului stabilit, mai puţin mobilitatea din Suedia (v. mai sus), 

care nu a avut loc din cauza faptului că instituţia suedeză s-a retras după primul an de proiect şi nu a mai 

putut fi contactată. 

Produsele finale – gradul de realizare 

Produsele finale (website-ul proiectului, revista proiectului –ARROWS– editată, publicată, 

distribuită, filme de prezentare a fiecărei întâlniri încărcate pe Youtube, album de poze editat în 

Picasa, diverse broşuri etc.) au fost realizate în proporţie de 100%. Produsele finale s-au realizat, 

în totalitate, conform planificării.  

Evaluarea – metode şi instrumente aplicate 

Printre motodele şi instrumentele de evaluare aplicate menţionăm: chestionarul (pe suport de hârtie şi on-

line, dar şi fişe de feed-back) observaţia curentă, probe practice (dramatizarea, folosirea internetului de 

către adulţii instruiţi, interviuri pentru ziare, televizate şi la radio-chiar la radioul naţional al Portugaliei), 

analize SWOT. 
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S-au folosit diverse metode și instrumente de evaluare: chestionare, observația, portofoliul, Mice, rapoarte, 

autoevaluarea, jurnalul proiectului, procese verbale, pre-testele (iniţiale) şi post-testele (finale). 

Diseminarea – activităţi derulate 

Diseminarea a fost realizată în cadrul consiliilor profesorale, la sedinţele cu părinţii, în presa locală, reviste 

educaţionale, pe site-ul Asociaţiei Profesorilor din România, pe blogul şcolilor (v. 

www.miciicercetatori.blogspot.com), pe site-ul proiectului, pe site-ul şcolii, pe pagina de facebook a 

proiectului, dar şi prin realizarea de panouri la care au acces toţi elevii din şcoală etc. 

S-a realizat informarea profesorilor la Cercul pedagogic din semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013, 

redactarea, înaintarea raportului scris, informarea elevilor cu privire la aspecte de viaţă şcolară din şcolile 

vizitate, completarea panoului Comenius cu certificatul de participare, redactare de articole în revista 

„Şcoala Noastră”.  

Au avut loc prezentări ale activităţilor proiectului în cadrul întâlnirilor Consiliului profesoral  al Şcolii 

Gimnaziale “Silvania” Şimleu Silvaniei, în cadrul întâlnirilor Asociaţiei de Părinţi din şcoală, întâlnirilor 

Consiliului Local al oraşului. 

S-au publicat articole în presa locală, în presa de specialitate şi pe site-urile de interes didactic. S-a 

comunicat experiența acumulată și rezultatele obţinute prin diverse mijloace: publicații locale, televiziune, 

revista școlii, internet și pagini web, youtube, etwinning, ședințe cu profesorii, elevii, părinții, cercuri 

pedagogice, comisii metodice, consilii profesorale, întâlniri cu alți directori, întâlniri cu reprezentanți ai 

autorităților locale și internaţionale. 

Implicarea autorităţilor locale – sprijin, finanţare 

În general nu au existat sponsorizări, însă şcolile au primit sprijin din partea autorităţilor locale, o serie de 

materiale de promovare locală (tricouri, insigne, calendare, pliante, ghiduri turistice, pixuri). În vederea 

promovării tradiţiei populare româneşti s-au realizat spectacole (ex. ansamblul folcloric Columna). 

Autorităţile locale au participat la diverse întâlniri care promovau proiectul şi activităţile sale. 

Perspective (de finalizare cu succes, de continuare în viitor cu alt proiect etc.) 

Toate activităţile propuse s-au derulat cu succes. Partenerii şi-au propus să menţină deschise 

canalele de comunicare pentru un viitor proiect comun. 

La întâlnirile de proiect din România (Sălaj) au participat reprezentanți ai autorităților locale care 

au apreciat  activitățile desfășurate în cadrul proiectelor. 

Sprijin am primit din partea Primăriei Zalău, care ne-a alocat un teren unde să putem planta 

copaci şi ne-a sprijinit în derularea activităţilor atunci când mobilitatea a avut loc în România. 

Se prevede continuarea acestor colaborări prin dezvoltatea de proiecte şi atragerea unor noi parteneri. 

S-a convenit realizarea unor proiecte E-Twinning începând cu septembrie 2013 împreună cu participanţi 

din Spania, Portugalia şi Turcia care să fie dezvoltate ulterior în proiecte multilaterale. 
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Proiectele se vor finaliza cu succes, s-au pus bazele unei colaborări foarte bune cu școlile europene 

partenere și se preconizează continuarea acestei colaborări și pe viitor prin alte proiecte sau activități 

comune. 

Şcolile îşi propun, în general, să mai acceseze proiecte Comenius în anul următor. 

VIII.2. Puncte tari: 

Avantajele şi beneficiile proiectului au fost numeroase: elevii, profesorii şi adulţii implicaţi în proiect şi-au 

îmbunătăţit comunicarea în limba engleză, respectiv franceză, au fost iniţiaţi în diverse domenii de 

activitate, şi-au însuşit noi abilităţi tehnice, practice şi artistice, au fost educaţi în spiritul valorilor morale 

şi sociale etc. 

Activități foarte variate și multe, număr mare de mobilități pentru elevi și profesori, echipe de proiecte 

foarte bune la nivelul școlilor. Activităţi interesante şi bine alese, elevi implicaţi, produse de înaltă calitate, 

schimburi culturale, acceptarea diversităţii, îmbunătăţirea abilităţilor TIC şi de a vorbi corect limba engleza 

sau franceză. 

Utilizarea platformei http://www.europschool.net şi furnizarea unei sitografii utile pentru activităţi 

didactice şi proiecte, comunicarea, cooperarea. 

VIII.3.  Arii de îmbunătăţire:  

Orice idee conduce la progres. Suntem într-un proces continuu de dezvoltare, iar acest lucru semnifică 

implicarea mai multor cadre didactice în proiecte de acest gen, implicarea unor agenţi economici în 

vederea sponsorizării, implicarea părinţilor, deschiderea spre exterior şi implicarea societăţii civile în astfel 

de proiecte, folosirea tehnologiei ITC avansate pentru a realiza produse finale performante, îmbunătăţirea 

suportului de curs CDS de Cultură şi civilizaţie franceză. 

VIII.4.  Pentru proiectele propuse ca exemple de bună practică, se va 

argumenta alegerea, în baza ciriteriilor aflate pe site-ul ANPCDEFP. 

 Şcolile cu „DA” se autorecomandă cu proiecte finalizate, ca exemple de bună practică, ţinând cont de 

criteriile ANPCDEFP. 
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CAPITOLUL IX 
ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC 

 

IX.1. Prezentare instituţională 

a) Date de identificare:  

CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

Adresa: Zalău, str. Unirii,  nr. 2, jud. Sălaj, cod poştal 450059 

Telefon: 0260/661396; Fax: 372873614 

E-mail instituţie: ccdsalaj@yahoo.com 

E-mail director: fortcorina@yahoo.com 

Site: www.ccdsj.ro 

Instituţia deţine sediu propriu. 

b) Resurse umane:  

Comparti- 
mentul 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Statutul Studii / 
anul 

absolvirii 

Specialitatea Vechime / 
grad 

didactic 
Conducere 
 

EMILIA 
CORINA FORŢ Director 

 

detaşat univ.-
1999 
 

Istorie 14 ani /  I 

Programe 
 

CORINA 
BUMBAŞ 
 
 
ALEXANDRU 
MUREŞAN 
 
SANDA 
BULGĂREAN 

profesori 
metodişti 

detaşat 
 
 
detaşat 
 
 
titular 

univ. - 
2005 
 
 
univ. - 
2000 
 
 
univ. - 
1997 

Teologie 
Ortodoxă-
Litere 
Informatica 
 
 
Geografie 

8 ani / II 
 
 
18 ani / I 
 
 
16 ani / I 

Bibliotecă RODICA TURC 
bibliotecar 

titular univ. - 
1990 

Tehnologie 
Chimica 
organica 

23 ani 

Informatizare MIRELA 
COSTRUŢ 

ajutor analist 
programator 

titular univ. - 
1995 

Chimie - 
Fizică 

16 ani 

Contabilitate LUCIA MARIA 
SURD administrator 

financiar 

titular univ. - 
2007 

Contabilitate 
si 
Informatica 
de Gestiune 

26 ani 
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Număr 

posturi 

personal 

didactic 

Total  

personal 

didactic 

Număr  

posturi 

personal 

didactic 

auxiliar 

Total 

personal 

didactic 

auxiliar 

Număr  

posturi 

personal 

nedidactic 

Total 

personal 

nedidactic 

Număr 

total 

posturi 

Total  

personal 

4 4 1 ½ 2 1 1 6 ½ 7 

 

c) Filiale ale CCD 

CCD Sălaj nu are în subordine filiale, deoarece CDI-urile (instituţii din subordinea CCD Sălaj) sunt 

repartizate în toate zonele judeţului; astfel, prin intermediul lor, se realizează legătura cu şcolile şi cadrele 

didactice. 

d) Centre de informare şi documentarefuncţionale, înfiinţate ca rezultat al derulării proiectului bilateral 

româno-francez –Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat. 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolară/Localitatea 

Responsabil CDI Statutul 
Responsabilului 

CDI* 

Studii* 

1 Şcoala Gimnazială 
„Silvania” Şimleu 
Silvaniei 

Morlocan Marioara 
Elisabeta 

Bibliotecar Medii 

2 Colegiul Naţional 
„Silvania” Zalău 

Iepure Ioana prof. documentarist Superioare/ Limba şi 
literatura Română- 
Biblioteconomie 

3 Liceul Tehnologic 
”Cserey- Goga” 
Crasna 

Matiş Ramona Cadru 
didactic/voluntar 

Superioare/ Limba şi 
Literatura Română 

4 Şcoala Gimnazială 
„Petre  Hossu” Cheud 

Cozma Mariana Institutor/voluntar SSD 

5 Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sîg 

Gui Angela Bibliotecar Superioare / Limba şi 
literatura Română 

6 Şcoala Gimnazială 
"Avram Iancu" 
Halmăşd 

Şandor Florica Educatoare/voluntar Medii 

7 Grădiniţa cu Program 
Prelungit  Nr.1 Pericei 

Gaşpar Anamaria  prof. Învăţământ 
preşcolar/voluntar 

SSD 

8 Şcoala Gimnazială 
„Petri Mor” Nuşfalău 

Negrean Gabriela Cadru 
didactic/voluntar 

Superioare/ Limba şi 
Literatura Română 

9 Liceul Tehnologic 
Nr.1 Surduc 

Dîngă Ioan Bibliotecar Curs postuniversitar 
profesor 
documentarist 
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10 Liceul Tehnologic 
„Liviu Rebreanu” 
Hida 

Fetea Liuţa Bibliotecar Biblioteconomie 

11 Liceul Tehnologic 
„Ioachim Pop” 
Ileanda 

Mureşan Aurelia Bibliotecar Medii 

12 Liceul Tehnologic 
Nr.1 Sărmăşag 

Ujhelyi Julianna-Maria Bibliotecar Biblioteconomie 

13 Şcoala Gimnazială 
”Bathory Istvan” 
Şimleu Silvaniei 

Nagy Edit Bibliotecar Biblioteconomie 

14 Şcoala Gimnazială 
”Lucian Blaga” Jibou 

Gîrboan Maria Bibliotecar Biblioteconomie 

15 Grădiniţa „Voinicel” 
Zalău 

Bande Dana/Busa Maria 
Nicoleta 

Educatoare/voluntar Medii 

16 Şcoala Gimnazială Nr. 
1 Valcău de Jos 

Boboiu Maria Administrator 
financiar/voluntar 

Medii 

17 Şcoala Gimnazială 
Nr.1 Plopiş 

Rolnic Maria Educatoare /voluntar Medii 

18 Şcoala Gimnazială 
Nr.1 Buciumi 

Chiorean Maria Institutor/voluntar SSD 

19 Şcoala  Gimnazială 
„Andrei Mureşanu” 
Cehu Silvaniei 

Vălean Ioana Emilia Cadru 
didactic/voluntar 

Superioare/Facultate
a de Limbi străine-
Lb. Engleza 

20 Şcoala  Gimnazială 
"Aurelia şi Lazăr 
Cosma" Treznea 

Stoica Terezia Învăţătoare/voluntar Medii 

  

e) Centre de informare şi documentare susţinute financiar de către MEN, înfiinţate în judeţ, conform: 

OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008 

CDI înfiinţate în unităţi de învăţământ cf. OMECT  4961/28.08.2006 

 

Nr. crt. Unitatea şcolară / Localitatea Stadiul CDI* 

1. Şcoala Gimnazială "Silvania" Şimleul Silvaniei finalizat 

2. Colegiul Naţional "Silvania" Zalău finalizat 

 

 

CDI înfiinţate în unităţi de învăţământ cf. OMECT  330/13.02.2007 

 

Nr. crt. Unitatea şcolară / Localitatea Stadiul CDI* 

1. Liceul Tehnologic  "Cserey - Goga" Crasna finalizat 

2. Şcoala Gimnazială "Petre Hossu" Cheud finalizat 

3. Liceul Tehnologic Nr.1 Sîg finalizat 
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4. 

Şcoala Gimnazială Nr1.  Halmăşd; Grădiniţa cu  

Program Normal Halmăşd finalizat 

5. Grădiniţa cu  Program Prelungit  Nr.1 Pericei finalizat 

6. Şcoala Gimnazială "Petri Mor" Nuşfalău finalizat 

7. Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc finalizat 

8. Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Hida finalizat 

9. Liceul Tehnologic "Ioachim Pop" Ileanda finalizat 

10. Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmăşag finalizat 

 

CDI înfiinţate în unităţi de învăţământ cf. OMECT  3354/03.03.2008 

Nr. crt. Unitatea şcolară / Localitatea Stadiul CDI* 

1. Şcoala Gimnazială "Bathory Istvan " Şimleu Silvaniei finalizat 

2. Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga" Jibou finalizat 

3. Grădiniţa "Voinicel" Zalău finalizat 

4. Şcoala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos finalizat 

5. Şcoala Gimnazială Nr.1 Plopiş finalizat 

6. Şcoala Gimnazială Nr.1 Buciumi finalizat 

7. Şcoala Gimnazială "Andrei Mureşanu" Cehu Silvaniei finalizat 

8. Şcoala Gimnazială "Aurelia şi Lazăr Cosma" Treznea finalizat 

 

f) Biblioteci şcolare aflate în coordonarea metodologică a caselor corpului didactic, conform 

OM 5554/2011, art. 14; 

 

Nr.crt. Localitatea Unitatea şcolară cu bibliotecă 

1. Agrij Şcoala Gimnazială Nr. 1   

2. Almaşu Şcoala Gimnazială Nr. 1   

3. Jebucu Şcoala Gimnazială Nr. 1  

4. Băbeni Şcoala Gimnazială Nr. 1   

5. Bălan Şcoala Gimnazială Nr. 1   

6. Bănişor Şcoala Gimnazială Nr. 1   

7. Aluniş Şcoala Gimnazială "Avram Iancu"  

8. Bobota Şcoala Gimnazială "Gheorghe Şincai"  

9. Bocşa Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu"  

10. Derşida Şcoala Gimnazială 
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11. Borla Şcoala Gimnazială Nr. 1  

12. Boghiş Şcoala Gimnazială Nr. 1  

13. Buciumi Şcoala Gimnazială Nr. 1  

14. Carastelec Şcoala Gimnazială Nr. 1  

15. Chieşd Şcoala Gimnazială Nr. 1  

16. Cizer Şcoala Gimnazială "Horea" 

17. Coşeiu Şcoala Gimnazială Nr. 1  

18. Archid Şcoala Gimnazială 

19. Creaca Şcoala Gimnazială "Marcus Aurelius" 

20. Jac Şcoala Gimnazială 

21. Cristolţ Şcoala Gimnazială Nr. 1  

22. Crişeni Şcoala Gimnazială "Vasile Breban" 

23. Dobrin Şcoala Gimnazială Nr. 1  

24. Dragu Şcoala Gimnazială Nr. 1  

25. Fildu de Mijloc Şcoala Gimnazială Nr. 1  

26. Gîlgău Liceul Tehnologic Nr. 1 

27. Fodora Şcoala Gimnazială 

28. Gîrbou Şcoala Gimnazială Nr. 1  

29. Halmăşd Şcoala Gimnazială "Avram Iancu"  

30. Hereclean Şcoala Gimnazială Nr. 1  

31. Hida Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" 

32. Ileanda Liceul Tehnologic" Ioachim Pop" 

33. Horoatu Crasnei Şcoala Gimnazială Nr. 1  

34. Crasna Liceul Tehnologic "Cserey-Goga" 

35. Ip Şcoala Gimnazială Nr. 1  

36. Cosniciu de Jos Şcoala Gimnazială 

37. Zăuan Şcoala Gimnazială 

38. Letca Şcoala Gimnazială Nr. 1  

39. Lozna Şcoala Gimnazială Nr. 1  

40. Măierişte Şcoala Gimnazială Nr. 1  

41. Aghireş Şcoala Gimnazială Nr. 1  

42. Meseşenii de Sus Şcoala Gimnazială 

43. Mirşid Şcoala Gimnazială Nr. 1  

44. Năpradea Şcoala Gimnazială "Traian Creţu" 
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45. Nuşfalău Şcoala Gimnazială "Petri Mor" 

46. Pericei Şcoala Gimnazială Nr. 1  

47. Plopiş Şcoala Gimnazială Nr. 1  

48. Poiana Blenchii Şcoala Gimnazială "Gheorghe Munteanu" 

49. Pusta Şcoala Gimnazială Nr. 1  

50. Românaşi Şcoala Gimnazială Nr. 1  

51. Rus Şcoala Gimnazială Nr. 1  

52. Sărmăşag Liceul Tehnologic Nr. 1 

53. Sărmăşag Şcoala Gimnazială Nr.2 

54. Lompirt Şcoala Gimnazială "Ady Endre" 

55. Sălăţig Şcoala Gimnazială "Petre Dulfu" 

56. Sîg Liceul Tehnologic Nr. 1 

57. Tusa Şcoala Gimnazială 

58. Şimişna Şcoala Gimnazială Nr. 1  

59. Surduc Liceul Tehnologic Nr. 1 

60. Sînmihaiu Almaşului Şcoala Gimnazială Nr. 1  

61. Someş Odorhei Şcoala Gimnazială Nr. 1  

62. Şamşud Şcoala Gimnazială "Szikszay Lajos" 

63. Valcău de Jos Şcoala Gimnazială Nr. 1  

64. Valcău de Sus Şcoala Gimnazială 

65. Preoteasa Şcoala Gimnazială 

66. Vîrşolţ Şcoala Gimnazială Nr. 1  

67. Zalha Şcoala Gimnazială Nr. 1  

68. Zimbor Şcoala Gimnazială Nr. 1  

69. Jibou  Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga" 

70. Jibou  Liceul Teoretic "Ion Agârbiceanu" 

71. Jibou  Liceul Tehnologic "Octavian Goga" 

72. Şimleu Silvaniei Şcoala Gimnazială "Silvania" 

73. Şimleu Silvaniei Şcoala Gimnazială "Horea" 

74. Şimleu Silvaniei Şcoala Gimnazială "Bathorz Istvan" 

75. Şimleu Silvaniei Colegiul Naţional "Simion Bărnuţiu" 

76. Şimleu Silvaniei Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" 

77. Şimleu Silvaniei Liceul tehnologic "Ioan Ossian" 

78. Cehu Silvaniei Şcoala Gimnazială "Andrei Mureşanu" 
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79. Cehu Silvaniei Şcoala Gimnazială "Gyulaffy Laszlo" 

80. Cehu Silvaniei Liceul Tehnologic "Gheorghe Pop de Băseşti" 

81. Zalău Şcoala Gimnazială "Iuliu Maniu" 

82. Zalău Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu"  

83. Zalău Şcoala Gimnazială "Porolissum" 

84. Zalău Şcoala Gimnazială "Gheorghe Lazăr" 

85. Zalău Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" 

86. Zalău Şcoala Gimnazială "Corneliu Coposu" 

87. Zalău Colegiul Naţional "Silvania" 

88. Zalău Liceul Teoretic "Gheorghe Şincai" 

89. Zalău Liceul Ortodox "Sf. Nicolae" 

90. Zalău Liceul Reformat "Wesselenyi” 

91. Zalău Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" 

92. Zalău Liceul Tehnologic "Voievodul Gelu" 

93. Zalău Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" 

94. Zalău Liceul cu Program de Sportiv "Avram Iancu" 

95. Zalău Liceul de Artă "Ioan Sima" 
 

 

IX.2. Raport de activitate pentru anul şcolar 2012-2013 
Raportul de activitate pentru anul şcolar 2012-2013 s-a realizat în conformitate cu Adresa nr. 

52097/08.07.2013 a Ministerului Educaţiei Naționale, Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi 

Reţea Şcolară Națională şi prin analiza obiectivelor stabilite în Planul managerial pentru anul şcolar 2012-

2013, înregistrat la Casa Corpului Didactic Sălaj cu nr. 927 din 28.09.2012 şi avizat de inspectorul şcolar 

general. 

IX.2.1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de 

inspectorul şcolar general, pentru anul şcolar 2012 – 2013 

Obiective generale ale 
CCD Sălaj Obiective specifice 

OG1. Asigurarea formării și 
perfecționării cadrelor 
didactice din învăţământul 
preuniversitar sălajean. 

OS1. Analiza de nevoi în vederea asigurării dezvoltării 
profesionale a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar sălajean 
OS2. Propunerea și derularea unor programe de formare 
adecvate nevoilor cadrelor didactice 
OS3. Evaluarea impactului formării continue asupra calităţii 
actului educaţional 
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OG2. Creşterea calităţii actului 
educaţional prin diversificarea 
ofertei de formare continuă. 

OS1. Creşterea calităţii activităţilor ştiinţifice, metodice şi 
culturale 
OS2. Eficientizarea activităţii specifice bibliotecilor şi 
centrelor  de documentare şi informare 

OG3. Dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice prin proiecte şi 
parteneriate educaţionale. 

OS1. Coordonarea activităţii în școlile partenere şi în reţeaua 
de centre de documentare şi informare 
OS2. Realizarea de parteneriate în vederea iniţierii şi 
implementării de proiecte educaţionale 

OG4. Promovarea și consolidarea 
rolului Casei Corpului Didactic 
Sălaj în sistemul de învăţământ 
preuniversitar sălăjean. 

OS1. Editarea de publicaţii şi materiale didactice 
OS2. Promovarea resurselor educaţionale inovative 
OS3. Asigurarea accesului cadrelor didactice la resurse 
educaţionale 

IX.2.2. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite.  
Autoevaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor generale are la bază obiectivele specifice aferente şi 

indicatorii de rezultat, domeniile de aplicare specifice activităţii Casei Corpului Didactic Sălaj şi 

activităţile planificate.  

OG 1. Asigurarea formării și perfecționării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 

sălăjean 

Argumente Grad de 
realizare 

 S-a realizat analiza nevoilor de formare identificate în anul şcolar 2011-2012 prin 
prelucrarea a 75 rapoarte de analiza întocmite de  responsabilii cu formarea 
continuă din școli, pe baza chestionarelor aplicate precum și în urma consultărilor 
cu inspectorii de specialitate, directorii unităților de învățământ și responsabilii cu 
formarea continuă. 

 Realizarea ofertei de formare continuă înregistrată cu Nr. 926 din 28.09.2012 
avizată de Inspectorul şcolar general şi transmisă M.E.C.T.S. 

 Publicarea ofertei de formare pe site-ul Casei Corpului Didactic Sălaj – 
www.ccdsalaj.ro- aprobată prin Adresa M.E.C.T.S. Nr. 62137 din 13.11.2012 și 
în Buletinul informativ ”Școala Sălăjeană ” 

 Realizarea unor pliante pe suport de hârtie cu oferta de formare continuă și 
transmise în toate unitățile de învățământ. 

 Realizarea de pliante în format electronic care au fost transmise către toţi 
responsabilii cu formarea continuă din școli. 

 Publicarea pe website-ul instituţiei a ofertelor de formare continuă primite de la 
alți furnizori de formare (MEN, SIVECO, etc.) 

 Acordarea de consultanţă directă, prin telefon şi email cadrelor didactice referitor 
la oportunităţile de formare continua. 

 Realizarea evidenței cu cadrele didactice debutante înscrise la examenul de 
definitivat. 

 
 
 
 
 
100% 
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 Consultanță de specialitate conform graficului afișat pe site-ul CCD Sălaj. 
 Am derulat 20 de programe de formare din cele 23 existente în oferta de formarea 

avizată MECTS, ceea ce reprezintă un procent de 86,95 %. Din cele 23 de 
programe din ofertă 5 sunt acreditate. 

 Au fost planificate în total 31 grupe şi s-au derulat programe de formare cu 26 
grupe, ceea ce reprezintă un procent de 84 %. 

 Am derulat, în colaborare cu Asociația Didactikos din Timișoara, programul de 
formare ”Management educațional”  (60 CPT) cu 3 grupe – 84 cadre didactice. 

 La programele de formare derulate prin CCD Sălaj au participat 764 personal 
didactic și didactic auxiliar. 

 Acreditarea a două programe de formare: ”Prevenţia retragerii timpurii a elevilor 
din sistemul de învăţământ” (20 CPT) conform OMEN nr. 3106 din 30.01.2013 și 
”Rolul clasei de elevi în educație” (20 CPT) conform OMEN nr. 3655 din 
29.04.2013.  

 Actualizarea următoarelor baze de date: date de contact bibliotecari, bază de date 
cu CDI şi responsabili CDI, baza de date cu cadrele didactice din judeţul Sălaj 
care au urmat cursuri de formare în acest an școlar, bază de date cu titlurile de 
publicaţii editate la Casa Corpului Didactic Sălaj, bază de date cu personalul 
încadrat la ISJ Sălaj, bază de date cu formatorii CCD Sălaj, bază de date cu 
metodişti ai ISJ Sălaj, bază de date parteneri ai CCD Sălaj, bază de date cu reţeaua 
şcolară din judeţul Sălaj, bază de date cu responsabilii cu dezvoltarea profesională 
din judeţul Sălaj. 

 Aplicarea de chestionare cursanților, la fiecare program de formare,pentru 
obținerea feedback-uluiprivind calitatea activității de formare. 

 Constatările profesorilor metodiști privind impactul formării continue asupra 
calitații actului educațional, în rapoartele întocmite de echipele ISJ Sălaj cu ocazia 
inspecțiilor generale, din care au făcut parte și profesorii metodişti ai CCD Sălaj.  

 În calitate de profesori metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, 
profesorii metodişti ai C.C.D. Sălaj au participat la inspecţii de specialitate, în 
vederea obţinerii gradelor didactice, acestea însumând un număr de 68 ore şi un 
nunăr de 17 cadre didactice inspectate; în cadrul acestor inspecții a fost 
monitorizat şi impactul programelor de formare asupra calitații procesului 
instructive-educativ. 

 Colectarea datelor din rapoartele responsabililor cu formarea continuă privind 
impactul programelor de formare continua asupra calitații actului educațional. 
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OG2. Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităților de formare continuă 

Argumente 
Grad de 

realizare 

 La activităţile metodice, ştiinţifice şi culturale au participat 1455 persoane. 
Activități metodice: 
 Prezentarea ofertei de formare a CCD Sălaj (sem. I) și a Raportului de 

activitate pe anul școlar 2011-2012 – activitate metodică cu responsabilii 
cu formarea continuă 
 Analiza nevoii de formare pentru anul şcolar  2013-2014 (sem. al II-lea) 

– activitate metodică cu responsabilii cu formarea continuă 
 Inteligenţa emoţională la cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

–activitate metodică cu profesorii de geografie. 
 Evaluarea – componentă fundametală a procesului instructiv-educativ –

activitate metodică cu profesori de limba și literatura română. 
 Cercul pedagogic al bibliotecarilor şi responsabililor CDI 

Activități științifice: 
 Metode didactice activ-participative în procesul instructiv-educativ – 

simpozion județean 
 Sfântul Francisc de Assisi şi franciscanii – trecut şi prezent – simpozion 

internațional 
 Fizica distractivă(origami, fizica hârtiei) – activități cu profesori și elevi 
 Matematica pe şerveţel (aflarea unor soluţii practice cât mai scurte în 

rezolvarea problemelor de matematică) – activități cu profesori și elevi 
 Cercul literar al elevilor -întâlnire  cu scriitori, pe diverse teme literare, 

promovarea preocupărilor literare ale elevilor 
 Biblioteca şcolară – cheia către trecut, prezent şi viitor – referate și 

comunicări științifice 
 
Activități culturale: 

 Cercul literar al cadrelor didactice din judeţul Sălaj – 8 întâlniri pe diverse 
teme: 

 Traduceri din literatura medievală: Viaţa Sfântului Francisc de 
Assisi – operele lui Tommaso da Celan, Curentul franciscan în arta 
sacră 

 Gândirea laterală, Proză contemporană  
 Descoperim Sălajul şi patrimoniul UNESCO, prezentare carte - 7 

zile în Ţara Silvaniei  
 Parabole moderne – colecţia „Cartea de pe noptieră” , Texte 

umoristice din arhiva revisteiŞcoala Noastră,  Lumea pe care o 
descoperi 

 Monografii din Sălaj – cercetare, documentare, realizare, publicare  
 Poeţi sălăjeni în ceas aniversar, Poezii pentru copii  
 Lecturi din lirica autohtonă şi cea universală 
 Personalităţi ale liricii româneşti actuale 

 Zilele învăţământului sălăjean: 
 Lansare de carte - Prezentare de carte şi publicaţii periodice ale CCD 

şi ISJ Sălaj (cu stand amenajat) 

 

 

100 % 
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 Viața școlii - Expoziţie de monografii şcolare şi locale aflate în 
colecţia Editurii „Şcoala Noastră” (30 exponate) 

 Scrisoare de mulțumire - Omagiu adus cadrelor didactice pensionate 
în anul şcolar 2011-2012 

 Biblioteca – spațiu de atitudine - Prezentare de materiale tipărite 
pentru uzul bibliotecarilor 

 Gala olimpicilor - Premierea elevilor care au obţinut premii şi 
menţiuni la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, în anul şcolar 2011-
2012, şi a profesorilor care i-au pregătit 

 Icoane pe sticlă- obiceiuri și tradiții - Expoziţie de icoane pe sticlă cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă (60 exponate) 

 Ziua  internaţională a bibliotecilor şcolare - Biblioteca şcolară – cheia 
către trecut, prezent şi viitor – referate și comunicări prezentate de 
bibliotecarii școlari 

 Noaptea bibliotecilor româneşti - Ziua mondială a cărţii, a dreptului 
de autor - Expoziţie de  carte şcolară veche existentă în biblioteca 
 documentară a CCD Sălaj 

 Vernisaj-expoziţie “Flori din grădina mea”, autor prof. Mariana Iuga, 50 
participanţi; 

 Vernisaj-expoziţie de pictură 3D, cu lucrări ale elevilor de la Clubul 
Copiilor Jibou, coordonator prof. Ionel Baltă, 90 participanţi;  

 

OG 3. Dezvoltarea profesională prin proiecte şi parteneriate educaţionale 

Argumente Grad de 
realizare 

 Încheierea a 4 parteneriate/protocoale de colaborare cu unități de 
învățământ în vederea asigurării bunei desfășurări a programelor de 
formare și pentru a facilita deplasarea cadrelor didactice spre locațiile de 
formare. 

 Actualizarea bazei de date cu CDI-urile din judeţul Sălaj. 
 Operaţionalizarea a 2 instrumente de lucru (Fişa de activitate, Raportul de 

activitate) pentru bibliotecarii școlari și responsabilii CDI și trimiterea 
acestor documente spre Casa Corpului Didactic Sălaj. 

 Actualizarea bazei de date cu partenerii CCD Salaj. 
 Încheierea unui parteneriat  cu DPPPD din cadrul Universitatea Oradea, în 

vederea relizării unor activităţi de perfecţionare a pregătirii de specialitate, 
psiho-pedagogice şi metodice. 

 Realizarea a două acorduri de colaborare cu CCD Bihor (derularea 
proiectului POSDRU ”Conducerea, îndrumarea şi controlul în procesul 
instructiv-educativ”și ISJ Bihor și SIVECO România (derularea 
proiectului POSDRU ”Formarea profesorilor de matematică şi ştiinte in 
societatea cunoaşterii”.  

 Partenerit cu ISJ Sălaj, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău 
și Consiliul Judetean Sălaj în vederea desfășurării Festivalului Național al 

 
100 % 
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Științei – ediția a V-a.  
 Parteneriat internațional cu ISJ Sălaj, Grădiniţa „Ion Creangă” Zalău, 

Asociaţia „Ion Creangă” Zalău și „St. Mary and St. Thomas” Catholic 
Primary School Gateshead – Blaydon, Anglia,  pentru realizarea 
programului ”Școala Internațională de Artă – Ediția a II-a”. 

 Dezvoltarea competenţelor personalului CCD Salaj în domeniile: 
management de proiect, managementul formării continue, management 
financiar, baze de date, comunicare 

 
OG4.  Promovarea și consolidarea rolului Casei Corpului Didactic Sălaj în sistemul de învăţământ 

preuniversitar sălăjean 

Argumente Grad de 
realizare 

 Au fost elaborate, editate și difuzate  prin Editura ”Școala Noastră”  4 numere 
din revista ”Şcoala Noastră”, 2 numere din buletinul informativ ”Şcoala 
Sălăjeană”, publicația ”Zilele învăţământului sălăjean”  

 Am elaborat, editat și difuzat  prin Editura ”Școala Noastră”   80 exemplare 
de  DVD-uri  cu ISBN ”Metode didactice activ-participative în procesul 
instructiv-educativ” cu ocazia simpozionului județean cu același nume.  

 Prin Editura ”Școala Noastră”  a Casei Corpului Didactic Sălaj au fost editate: 
 revistele: Geographica, Gazeta învăţătorului, Itinerarii, InfoTIC, Pages et 

plumes  
 cărțile: Comori ale naturii în orizontul local al comunei Năpradea (Autor: 

Aurel Medve, Lucian Petru Goja), Factori cognitivi şi motivaţionali în 
educaţia pentru carieră  (Autor: Melania Maria Gârdan), Comunicare – 
Citire – Scriere(Autor: Mihai Boldan) 

 Au fost actualizate  bazele de date cu publicaţii editate prin Editura ”Școala 
Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj și baza de date cu autori de carte 
sălăjeni. 

 În cadrul activității ”Viața școlii” s-a realizat o expoziţie de monografii 
şcolare şi locale aflate în colecţia Editurii „Şcoala Noastră” (30 exponate). 

 S-au realizat materiale promoţionale personalizate: 50 de afişe de promovare 
a activităţii Ziua Mondială a bibliotecilor şcolare, 11 afişe pentru 
Simpozionul Județean ”Metode didactice activ-participative în procesul 
instructiv-educativ” și 10 afișe pentru Simpozionul Internațional ” Sfântul 
Francisc de Assisi şi franciscanii – trecut şi prezent”  

 Realizarea unor pliante cu oferta de formare continuă și difuzate în toate 
unitățile de învățământ 

 A fost actualizată pagina web a instituției www.ccdsj.ro 

100 % 
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IX.2.3. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează 
a fi incluse în planul managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2013/2014)  

 acreditarea şi autorizarea de noi programe de formare continuă; 

 dezvoltarea bazei de date cu formatori judeţeni pe diverse arii tematice; 

 elaborarea unei strategii mai complexe de monitorizare a impactului programelor de formare la 

nivelul activităţilor instructiv-educative în şcoală; 

 stabilirea de noi parteneriate (locale şi nationale) capabile să conducă la activităţi structurate pe 

eficienţă şi diversitate; 

 creşterea numărului de programe de formare derulate în mediul rural; 

 îmbunătăţirea şi diversificare modalităţilor şi instrumentelor de realizare a analizelor de nevoi de 

formare a personalului didactic şi auxiliar; 

 analizarea şi distribuirea sarcinilor la nivelul instituţiei în condiţiile numărului redus de personal; 

 studiu de analiză a datelor colectate prin chestionarele de analiză de nevoi în vederea identificării 

priorităţilor de formare continuă pentru anul şcolar 2013-2014; 

 îmbunătăţirea bazei materiale prin achiziţia de echipamente, în special laptopuri, computere şi 

videoproiectoare. 

IX.2.4. Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director şi personalul 
instituţiei) 

Numele şi prenumele / 
funcţia 

Dezvoltare profesională 

prof. Corina Emilia Forţ 
– director  

 

1. Curs de formare (POSDRU): Conducerea, îndrumarea şi 
controlul în procesul instructiv-educativ (Educatori pentru 
societatea cunoaşterii), 20 CPT; 

2. Curs de formare (POSDRU): Cadrul didactic – un profesionist 
în sistemul de învăţământ, program de formare pentru aria 
curriculară „Om şi societate”, 25 CPT; 

3. Curs de formare (POSDRU): TIC/AeL avansat (Şcoala – 
membru activ al societăţii informaţionale), 25 CPT;  

4. Consiliere şi pentru dezvoltarea personală a elevului, 20 CPT – 
furnizat de CCD Sălaj; 

5. Strategii diferenţiate şi tehnici de lucru cu copiii cu CES din 
învăţământul de masă şi învăţământul special – elemente de 
didactică specială, 25 ore – furnizat de CCD Sălaj, avizat de 
MEN; 

6. Comunicare intra şi interpersonală, 40 ore – furnizat de CCD 
Sălaj, avizat de MEN; 

7. Management educaţional în sistem descentralizat, 28 ore– 
furnizat de CCD Sălaj, avizat de MEN; 

8. Curs de formare: Controlul managerial intern – furnizat de 
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia 
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Publică Locală Cluj Napoca; 
prof. Sanda Bulgărean – 
profesor metodist 

 

1. Curs de formare (POSDRU): TIC/AeL avansat (Şcoala – membru activ 
al societăţii informaţionale), 25 CPT;  

2. Designer pagini WEB, 10 CPT – furnizat de CCD Sălaj, avizat de 
MEN; 

3. Comunicare intra şi interpersonală– furnizat de CCD Sălaj, avizat de 
MEN; 

4. ADHD – nevoia lor, prioritatea noastră – furnizat de CCD Sălaj, avizat 
de MEN. 

prof. Alexandru 
Mureşan – profesor 
metodist 

1. Curs de formare (POSDRU): Didactica educaţiei antreprenoriale, 25 
CPT. 

prof. Corina Bumbaş – 
profesor metodist 

 

1. Strategii de lectură şi interpretare a textului, 11 CPT – furnizat de 
CCD Sălaj, avizat de MEN; 

2. Strategii diferenţiate şi tehnici de lucru cu copiii cu CES din 
învăţământul de masă şi învăţământul special – elemente de didactică 
specială – furnizat de CCD Sălaj, avizat de MEN. 

ec. Lucia Maria Surd –
administrator financiar 

1. Curs de formare: Relaţii publice şi comunicare, 24 ore – furnizat de 
CCD Sălaj, avizat de MEN. 

ing. Rodica Turc –  

bibliotecar 

 

1.Curs postuniversitar: Biblioteconomie şi ştiinţa informării, furnizat de 
Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj Napoca; 

2. Curs de formare: Relaţii publice şi comunicare, 24 ore – furnizat de 
CCD Sălaj, avizat de MEN; 

3. Conferinţa Naţională Biblioteca_scolara@realitate.perspective, 16 ore, 
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa. 

ing. Mirela Costruţ –  

ajutor analist programator 

 

1. Şcoala Academică Postuniversitară a Universităţii Tehnice Cluj Napoca 
– specializarea Informatică aplicată şi programare (perioada 2011-2013); 

2. Curs de formare (POSDRU): Servicii web pentru facilitarea 
interoperabilităţii – furnizat de Universitatea Tehnică Cluj Napoca (în 
derulare); 

3. Curs de formare (POSDRU): Sistem de formare şi evaluare centrat pe 
student, online, la discipline fundamentale de licenţă şi masterat din 
învăţământul superior tehnic – furnizat de Universitatea Tehnică Cluj 
Napoca (în derulare);  

4. Curs de formare: Relaţii publice şi comunicare, 24 ore – furnizat de 
CCD Sălaj, avizat de MEN. 
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IX.2.5.Activităţi / servicii prestate pentru obţinerea de venituri extrabugetare 

 

Tipul activităţii / serviciului Suma încasată (RON) 

a)  proiecte / parteneriate              

b)  închirieri spaţii 

c)  multiplicare materiale 

d) editare carte / reviste 

e)  alte servicii (taxa simpozion) 

f)  cursuri cu plată (tema / grupul ţintă) 

a) – 

b)  4960 RON 

c) –  

d)  14760 RON 

e)  1200 RON 

f) – 

 TOTAL: 20920 RON 
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CAPITOLUL X 
ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ 

EDUCAŢIONALĂ SĂLAJ 
În ultimii ani, educaţia specială s-a dezvoltat atât prin restructurarea sau reorganizarea unităţilor de 

învăţământ special, cât şi prin integrarea acesteia în învăţământul de masă. Prin urmare, nu mai există o 

suprapunere perfectă între învăţământul special şi educaţia specială, deoarece serviciile educaţionale privind 

diminuarea efectelor dificultăţilor de învăţare, adaptare și dezvoltare se constituie ca o direcţie de dezvoltare a 

politicilor educaţionale la nivel naţional. În contextul actual, politica educaţională implementată în România se 

axează pe respectarea şi realizarea principiului: „o şcoală pentru toţi şi pentru fiecare”. Din perspectiva 

modernizării învăţământului şi a asigurării calităţii în educaţie la standarde europene, este necesar ca toate 

unităţile şi instituţiile cu specific educațional să acţioneze unitar şi consecvent, pe termen lung avându-se în 

vedere aplicarea şi respectarea dreptului la educaţie a tuturor copiilor.  

Argumentele menţionate mai sus constituie elemente fundamentale care stau la baza organizării 

serviciilor oferite de către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj, reprezentând premize 

ale creşterii eficienţei şi calităţii serviciilor educaţionale. 

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj (CJRAE) și-a asumat prin planul 

managerial aprobat pentru anul școlar 2012-2013 următoarele obiective specifice: 

 Dezvoltarea personală şi prevenţia dispoziţiei afectiv-negative, a neîncrederii în sine, a 

comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, promovarea stării de bine, favorabile 

copiilor, elevilor, tinerilor;  

 Evaluarea psihodiagnostică;  

 Consilierea psihologică şi intervenţia terapeutică;  

 Reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar şi social, fenomen cauzat de dizarmonii 

complexe la nivelul capacităţii adaptative, al atitudinilor şi comportamentelor dizarmonice ale 

elevilor/tinerilor;  

 Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent;  

 Promovarea unei culturi a valorilor educaţionale, morale, sociale, a toleranţei, prin participare 

motivată, asumată, prin cunoaşterea reciprocă şi acceptarea diversităţii, ca elemente 

fundamentale ale atitudinilor/comportamentelor preşcolare şi prosociale necesare integrării 

sociale şi pe piaţa muncii; 

 Operaţionalizarea programelor propuse prin servicii de asistenţă psihopedagogică pentru 

orientarea şcolară şi consilierea carierei;  

 Elaborarea şi  promovarea unei oferte de programe de dezvoltare profesională în concordanţă cu 

nevoile determinate de obiectivele fundamentale ale C.J.R.A.E. şi cele ale beneficiarilor. 
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Servicii educaţionale oferite / dezvoltate de C.J.R.A.E.: 

 Servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin Centrele 

judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;  

 Servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin Cabinetele logopedice interşcolare;  

 Servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţile de învăţământ 

de masă, prin Centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;  

 Servicii complexe de educaţie pentru copiii cu deficienţe, prin Centrele şcolare pentru educaţie 

incluzivă;  

 Servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi şi alţi membri ai 

comunităţii;  

 Servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să 

ofere formare iniţială şi continuă;  

 Servicii de terapii specifice oferite prin Centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă 

psihopedagogică şi prin Centrele şcolare pentru educaţie incluzivă.  

Responsabilităţile C.J.R.A.E. : 

 Coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale 

realizate de către CJAP, CSEI şi de către profesorii logopezi;  

 Participă la formarea iniţială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi 

de învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiu;  

 Participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare continuă şi colaborarea cu 

instituţiile acreditate în acest scop (Casa Corpului Didactic, instituţii de învăţământ superior, 

ONG-uri etc.);  

 Informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;  

 Informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;  

 Realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru 

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;  

 Evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică 

şi din centrele logopedice, precum şi mediatorii şcolari;  

 Realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor; 

semnează/aprobă documentele elaborare de profesioniştii din subordine;  
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 Realizează studii şi cercetări privind corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei forţei de muncă şi 

implementarea strategiilor moderne de predare-învăţare-evaluare în actul didactic;  

 Facilitează relaţionarea unităţilor şi instituţiilor din învăţământul preuniversitar cu comunitatea prin 

parteneriate, proiecte şi programe. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj cu nr. 136 din 16.XI.2012, Centrului Județean de 

Resurse și de Asistență Educațională Sălaj i s-a încredințat spre utilizare un spațiu adecvat, amenajat și 

dotat corespunzător pentru desfășurarea activității conform specificului unității.  

La nivel județean, personalul angajat al CJRAE utilizează spații special amenajate pentru desfășurarea 

activității după cum urmează: 39 de profesori consilieri acordă asistență psihopedagogică de specialitate în 79 de 

cabinete din unitățile de învățământ; 15 profesori logopezi acordă servicii logopedice în 34 de cabinete; 6 

mediatori școlari realizează servicii de mediere în 6 unități de învățământ din județ. 

Pe lângă activitățile specifice derulate prin intermediul structurilor subordonate și asumate în anul școlar 

2012-2013, CJRAE a coordonat la nivelul județului Sălaj și implementat cu succes în parteneriat cu unitățile de 

învățământ o gamă variată de activități în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară. Strategia 

Naţională de Acţiune Comunitară – Sălaj antrenează în acest program un număr semnificativ de voluntari din 

rândul elevilor și cadrelor didactice.  

În anul școlar 2012-2013 serviciile educaționale oferite prin acest program au fost: 

 includerea, în mod direct, a copiilor din judeţul Sălaj cu nevoi speciale  în comunităţile lor locale; 

 implicarea copiilor cu nevoi speciale, a profesorilor, elevilor şi a altor voluntari în cadrul unor 

proiecte ce au fost realizate împreună; 

 atingerea incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor celor interesaţi într-un program educaţional 

de activităţi ce promovează intens integrarea socială; 

 aducerea la cunoştinţa elevilor sălăjeni a modului de organizare a unui Proiect de Acţiune 

Comunitară în scopul sprijinirii dezvoltării educaţionale a copiilor cu nevoi speciale; 

 încurajarea elevilor  de a se dedica activităţilor desfăşurate cu copii cu nevoi speciale nu doar în 

cadrul proiectelor dar şi după terminarea acestora în scopul susţinerii acestui proces de integrare 

socială şi dezvoltare educaţională. 

 derularea programelor de Acţiune Comunitară între voluntarii din partea organizaţiilor 

nonguvernamentale, a liceelor pe de o parte şi a copiilor din centrele de plasament şi şcolile speciale 

pe de altă parte; 

 organizarea de activităţi pentru copii, conform programelor propuse; 

 stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea mai amplă a abilităţilor 

copiilor cu nevoi speciale prin activităţi creative, de imaginaţie şi terapeutice cum ar fi artele, arta 
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dramatică,  dansul, sportul, IT, muzica, abilitarea manuală  – sau doar prin petrecerea timpului liber 

cu copiii; 

 încurajarea elevilor în sensul achiziţionării şi îmbunătăţirii calităţilor de iniţiativă, dedicaţie şi de 

practică prin participarea lor la un proiect de acţiune comunitară. 

Grupurile ţintă/beneficiarii programului au fost: 

 Copiii şi tinerii cu dizabilităţi 

 Şcolile speciale 

 Centrele de plasament 

 Copiii cu dificultăţi la învăţătură 

 Şcoli integratoare 

 Persoane vârstnice în situaţii de risc.  

Toate școlile, liceele, centrele de plasament au desfăşurat activităţi zilnice/săptămânale în cadrul SNAC. 

Activităţile zilnice ţin de participarea voluntarilor  în procesul instructiv-educativ al elevilor cu diferite 

dizabilități, iar cele săptămânale ţin de organizarea unor activităţi mai ample de genul proiectelor educaționale 

desfășurate sub forma unor activități practice, excursii sau vizite efectuate la diferite centre din localitate. 

Persoanele implicate în cadrul SNAC la nivelul fiecarei unități de învățământ au elaborat un parteneriat 

încheiat între voluntari şi beneficiari, au întocmit lista voluntarilor, au o colecție de  imagini de la activităţile 

desfăşurate. Activităţile s-au desfăşurat conform planului/programului întocmit de fiecare coordonator la 

începutul anului şcolar 2012-2013. 

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, prin scop, funcţii şi finalităţi, coordonează şi 

monitorizează acţiunile, activităţile şi serviciile integrate din domeniu oferite de către persoanele, instituţiile şi 

unităţile din subordine: Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională, Comisia de Orientare Școlară 

și Profesională, Centrul Județean și cabinetele de asistență psihopedagogică, Centrul Logopedic și cabinetele 

logopedice interșcolare, mediatorii școlari.  

X.1. Activităţi desfăşurate de C.J.R.A.E. prin intermediul Centrului Judeţean de 

Asistenţă Psihopedagogică (CJAP) SĂLAJ 

Obiectivele consilierii psihologice:  

 Promovarea sănătăţii şi a stării de bine (la nivel fiziologic, mental, emoţional şi social). 

 Dezvoltare personală (autocunoaştere, relaţionare interpersonală, capacitatea decizională, controlul 

stresului şi conflictelor, autocontrol comportamental, tehnici de învăţare eficientă, gândire raţională, 

inteligenţă emoţională, orientarea carierei). 
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 Prevenţie (a comportamentelor de risc – tutun, alcool, droguri, delincvenţă, prostituţie, nutriţie; a 

dispoziţiilor afective negative, a situaţiilor critice, a conflictelor, a neîncrederii de sine, a eşecului şi 

dezadaptării şcolare şi sociale).  

Pe parcursul anului şcolar 2012 – 2013, principalele activităţi desfăşurate de C.J.A.P. Sălaj sunt 

următoarele: 

 Coordonarea activităţii consilierilor şcolari, implicarea şi oferirea de îndrumare profesională în 

remedierea cazurilor unor elevi; 

 Monitorizarea activităţii lunare a consilierilor şcolari; 

 Monitorizarea situaţiilor deosebite din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Sălaj, 

în care nu există cabinete de asistenţă psihopedagogică; 

 Monitorizarea unor CSAP-uri, în cadrul deplasărilor şi a inspecţiilor  pe teren; 

 Consilierea elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor în probleme psihopedagogice, orientare 

şcolară şi profesională şi elaborarea unor programe de prevenire şi diminuare a factorilor 

comportamentali de risc; 

 Testare psihologică la cerere; 

 Consiliere psihologică la cerere (tematici frecvente: dependenţa de jocuri de noroc, evenimente 

traumatice în familie, timiditate excesivă, anxietatea de performanţă, dispoziţie anxioasă, 

ADHD, cleptomanie, comportament opoziționist și provocator, inadaptarea la mediul din 

grădiniță); 

 Orientare şcolară şi profesională la cerere, acordată elevilor din clase terminale, privind 

înscrierea la facultate; 

 Întâlniri pe probleme de consiliere şi orientare şcolară cu profesorii de la cabinetele de asistenţă 

psihopedagogică pe teme de interes, sub forma: prezentării unor studii de caz, abordări teoretice 

a unor teme de specialitate, jocuri de rol, cu scopul îmbogăţirii experienţei profesionale prin 

împărtăşirea modelelor de bună practică (în anul şcolar 2012 – 2013 au avut loc 15  întâlniri); 

 Desfăşurarea unor anchete privind cazurile unor elevi, la solicitarea Inspectoratului Şcolar Sălaj 

sau la solicitarea unor unităţi şcolare sau părinţi şi oferirea intervenţiei necesare în acest sens 

(Şcoala  Gimnazială “Iuliu Maniu” Zalău, Şcoala  Gimnazială “Corneliu Coposu” Zalău, Școala 

Gimnazială Almaș, Școala Gimnazială Zimbor); 

 Proiectarea şi implementarea proiectului de prevenire a traficului de persoane, realizat în 

parteneriat cu Centrul Raţiu pentru Democraţie Turda: “Your hope in your hands” (Activităţi 

în cadrul proiectului: Flash – Mob: concurs de desene cu mesaje de prevenție a traficului de 

persoane; atelierele de lucru în care s-a realizat un concurs de esee şi articole de presă realizate 
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de elevi pe tema traficului de fiinţe umane. Beneficiari: aproximativ 1000 de elevi din Zalău, 

nivel gimnazial şi liceal, participanţi la Flash Mob și aproximativ 200 de elevi din Șimleu 

Silvaniei); 

 Organizarea Campaniei sociale de sprijinire a copiilor aflaţi în dificultate “Săptămâna 

legumelor şi fructelor donate” realizată în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară 

(în cadrul campaniei au participat 6870 de elevi voluntari SNAC şi cadrele lor didactice, de la 

toate nivelele de învăţământ, din 70 de unităţi şcolare din judeţ); 

 Realizarea proiectului educaţional „Captivii libertăţilor” implementat în parteneriat cu  

Episcopia Sălajului şi ISJ Sălaj (au participat elevii claselor VII-XIII, profesorii de religie şi 

consilierii şcolari din  16 unităţi de învăţământ din judeţul Sălaj); 

 Proiectarea şi organizarea concursului judeţean și regional de consiliere şcolară prin art-terapie 

„Exprimă-te liber!”, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Sălaj, Inspectoratul Şcolar Sălaj şi 

unităţile de învăţământ din judeţ (au participat elevi din unităţile de învăţământ din judeţ din 

mediul rural şi urban care au primit premii în bani şi materiale promoţionale - tricouri, genţi, 

diplome - la etapa regională participând reprezentanți ai județelor Sălaj, Maramureș, Bihor, 

Bistrița -Năsăud); 

 Realizarea campaniei umanitare „Ajută-l pe Moş Crăciun” (s-au implicat un număr de 12 

unităţi de învăţământ, 90 cadre didactice, 1590 elevi oferind cadouri unui număr de 520 elevi cu 

condiţii sociale precare); 

 Realizarea concursului „Consilierul anului”; 

 Proiectarea şi implementarea unui proiect de orientare în carieră: Târgul ofertei educaționale 

2013, la nivel județean „Paşi în carieră” și „Marșul carierei” (elevii au avut ocazia să obţină 

informaţii despre toate liceele şi colegiile din judeţ care şi-au prezentat într-un mod original 

oferta educaţională. De asemenea, reprezentanții liceelor din Zalău și-au prezentat oferta 

educațională într-un mod original în cadrul evenimentului  ”Marșul carierei”);  

 Proiectarea şi implementarea unui proiect privind oferta educaţională a unor universităţi din 

judeţul Sălaj şi Cluj – Târgul ofertei universitare 2013 (elevii de nivel liceal au obţinut 

informaţii despre oferta educaţională a universităţilor și a școlilor postliceale); 

 Participarea la inspecţia şcolară generală la Şcoala Gimnazială Crișeni, Grădinita cu PP „Prichindel” 

Jibou, Școala Gimnazială Bobota și Școala Gimnazială Bocșa; 
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 Elaborarea/adaptarea chestionarelor, centralizarea şi analiza răspunsurilor cadrelor didactice, a elevilor 

și a părinților din diverse unități de învățământ care au fost cuprinse în cadrul inspecțiilor școlare 

generale ale ISJ Sălaj; 

 Realizarea lectoratului cu părinţii ”Caracteristici generale ale copilului cu vârstă de 7-8 ani” (Activitatea 

s-a realizat cu părinţii elevilor de clasa I și a II-a de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău), „Eu 

și copilul meu” (Activitate de consiliere colectivă a parinților de la Grădinița cu PN.Nr. 1 Zalău); 

 Organizarea de marșuri în colaborare cu CEPCA Sălaj: Marșul antidrog; 

 Organizarea cercurilor pedagogice ale consilierilor şcolari din judeţ, cu tematicile: „Tehnici de 

intervenție în doliu” în semestrul I și  „Managementul conflictului” în semestrul II; 

 Participarea profesorilor din CJAP în calitate de formatori la următoarele cursuri de formare: 

„Consiliere şi orientare privind dezvoltarea personală a elevului”; „Portofoliul - metodă 

alternativă de evaluare a elevilor”;; „ADHD - nevoia lor prioritatea noastră”; „Educaţie-sprijin-

mediu incluziv”; 

 Participare la Programele de formare „Marketing educațional”, „Prevenirea abandonului şcolar şi 

corectarea părăsirii timpurii a şcolii” organizate de CCD Sălaj și la cursul de formare”Educatori pentru 

societatea cunoaşterii” realizat de CCD Arad; 

 Participare la programele de formare şi perfecţionare „Tehnici de intervenție în doliu” organizat de 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe socio-umane; ”Educatori pentru societatea cunoaşterii”;  

 Participare la Cursul de perfecţionare “Manager de proiect” organizat de Agenția Națională Antidrog; 

  Participare la conferința finală a Proiectul strategic „Curriculum Revizuit în Învățământul 

Profesional și Tehnic (CRIPT)”, finanțat din fonduri nerambursabile în cadrul POSDRU 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; 

 Realizarea numărului 2 al Revistei CJRAE ”De la mental la comportamental în şcoală”; 

 Realizarea evaluării psihosomatice a elevilor care urmează să intre în clasa pregătitoare sau în clasa I; 

 Oferirea de consultanţă  privind înscrierea elevilor în clasa pregătitoare sau în clasa I; 

 Directorul CJRAE, coordonatorul CJAP și un psiholog CJAP au dobândit statutul de Membrii ai 

Corpului Național de Experți în Management Educațional; 

 Promovarea imaginii instituţiei prin participarea echipei CJRAE/CJAP la  emisiuni TV cu tema „Ziua 

Mondială a Educaţiei”şi ”Evaluarea psihosomatică a copiilor ce urmează să intre în clasa pregătitoare 

sau în clasa I”, realizată de o televiziune locală; prin participarea la conferinţe de presă organizate în 

cadrul ISJ Sălaj şi postarea pe site-ul CJRAE Sălaj a unor documente informative. 
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Activităţi de consiliere realizate în cadrul cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică din judeţul Sălaj 

pe parcursul anului şcolar 2012 – 2013 

Descrierea 
activităţii: 

Număr de 
activităţi: 

Principalele tematici: 

Consilieri 
individuale 

Consilieri cu 
elevii:  

      9560 

 

Beneficiari:   
4905 elevi. 

 

 

 

 

 

 

- Strategii de învățare; 
- Exersarea menținerii atenției în sarcină; 
- Comportament opoziționist; 
- Atacul de panică și strategii de relaxare; 
- Motivația pentru învățare; 
- Divorțul părinților și implicațiile în viața copilului; 
- Organizarea timpului de studiu și a timpului liber; 
- Rămânerea în urmă la învățătură; 
- Comunicarea eficientă cu colegii/profesorii/părinții; 
- Violența în mediul școlar – combaterea furiei; 
- Furtul şi delincvenţa în şcoală; 
- Autocunoaștere și dezvoltare personală; 
- Absenteismul; 
- Consumul de alcool, tutun, substanţe psiho-active; 
- Eșecul școlar; 
- Dispoziții afective negative la școală; 
- Timiditatea în situații de evaluare; 
- Anxietatea față de mediul școlar; 
- Disciplinarea pozitivă; 
- Regulile și aplicarea lor; 
- Dezvoltarea unui concept de sine adecvat; 
- Modalități de lucru pentru elevii cu ADHD; 
- Adaptarea la colectiv a elevilor cu deficienţă minteală şi 

fizică; 
- Diversificarea activităţilor în cazul elevilor cu tulburări 

de comportament; 
- Perfecţionism; 
- Influenţa grupului de prieteni. 

Consilieri cu 
părinţii: 
1835 

Beneficiari:  
1379 părinţi. 

Consilieri 
colective la 

orele de 
dirigenţie 

Număr de 
ore de 

dirigenţie:  

3704 

Beneficiari: 

20511  

- Promovarea activităţii de consiliere; 
- Autocunoaştere; 
- Comportamente necorespunzătoare în timpul orelor; 
- Stiluri de învățare; 
- Strategii de învățare; 
- Relaționare inter-personală; 
- Influența grupului de prieteni; 
- Controlul furiei; 
- Combaterea violenței; 
- Munca în echipă; 
- Stil de viață sănătos; 
- Gândirea rațională; 
- Traficul de persoane; 
- Diferențe de gen; 
- Stereotipuri și prejudecăți; 
- Viața intimă a adolescenților; 
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- Comportamentul adecvat la școală; 
- Gândirea rațională; 
- Concentrarea și atenția la ore; 
- Mangementul stresului; 
- Managementul timpului; 
- Poveşti terapeutice; 
- Consumul de substanţe psihoactive; 
- Comunicarea eficientă; 
- Toleranţa scăzută la frustrare; 
- Jocuri logice. 
- Interiorizarea regulilor; 
- Acceptarea diversităţii, nondiscriminarea; 
- Dezvoltarea inteligenţei emoţionale; 
- Tipuri temperamentale şi importanţa cunoaşterii lor; 
- Emoţiile noastre de bază – identificarea şi cunoaşterea 

modificăriilor la nivel fiziologic, cognitiv, comportamental; 
- Dezvoltarea creativităţii; 
- Exerciţii de creştere a coeziunii grupului; 
- Traficul de fiinţe umane; 
- Influenţa pozitivă şi negativă a grupului de prieteni. 

Consilieri de 
grup 

Consilieri de 
grup:  

1252 

 

Beneficiari: 

5880  

elevi. 

 

 

 

- Autocunoaștere – intercunoaștere; 
- Stil de viață sănătos – prevenirea consumului de sunbstanțe cu 

proprietăți psihoactive; 
- Absenteismul; 
- Timiditatea; 
- Strategii de învățare; 
- Manifestări violente; 
- Abateri de la normele școlare; 
- Timpul petrecut pe internet și riscurile aferente; 
- Jocurile de noroc – prevenirea instalării dependenței; 
- Consumul de substanță; 
- Strategii de renunțare la consumul de tutun; 
- Relația cu familia/cu profesorii/cu colegii; 
- Managementul conflictelor. 
- Dezvoltarea prin joc a atenţiei, memoriei; 
- Acceptarea de sine / stima de sine adecvată; 
- Internetul – avantaje şi dezavantaje; 
- Comunicarea eficientă; 
- Exerciţii de logică; 
- Stiluri de învăţare şi strategii corespunzătoare; 
- Identificarea tipului de temperament. 

Consilierea 
carierei 
elevilor 

 

Consilieri 
individuale:  

983 

Beneficiari: 

 842  

 elevi. 

- Autocunoaștere în vederea alegerii carierei – identificarea 
intereselor, valorilor, abilităților și aptitudinilor profesionale; 

- Căutarea de informații cu privire la carieră – studierea unor 
profile ocupaționale; 

- Analiza profilelor ocupaționale; 
- Explorarea meseriilor; 
- Alegerea profilului liceal; 
- Vizitarea site-urilor diferitelor Universităţi; 
- Valoarea profesiilor; 
- Marketing profesional; 
- Analiza contextului şi cerinţelor pieţei muncii; 
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 - Decizia de carieră; 
- Raționalitatea deciziei de carieră; 
- Planificarea carierei, obiective în viitor. 

Consilieri 
colective:  

911 

Beneficiari:  

6025 

 elevi. 

 

- Autocunoaștere; 
- Explorarea pieței muncii; 
- Promovare personală (Cv, scrisoare de intenție, prezentare la 

interviu); 
- Ofertele școlare și profesionale; 
- Motivația pentru carieră; 
- Cautarea unui loc de muncă. 
- Personalitatea – componenta cheie în alegerea carierei; 
- Evaluarea iniţială a etapei în care se află elevii privind 

planificarea carierei; 
- Persoane semnificative în orientarea carierei; 
- Temperamentul şi profesia potrivită; 
- Vocaţia şi importanţa ei în dezvoltarea carierei. 
- Decizia de carieră; 
- Identificarea stilului decizional 
- Planificarea carierei – identificarea scopurilor și obiectivelor 

de carieră. 
Consilieri de 

grup:  
453 

Beneficiari:  
766 

 elevi. 

- Interese şi activităţii preferate; 
- Oferta educaţională pentru liceu; 
- Luarea deciziei ţinând cont de factorii socio-familiali; 
- Autocunoaştere în vederea orientări în carieră; 
- Planuri de viitor – de scurtă durată şi de lungă durată; 
- Aşteptările elevilor faţă de sistemul educaţional/formare şi 

calificare profesională; 
- Prezentarea la interviu; 
- Tipuri de interese şi tipuri de ocupaţii. 

Consilierea 
profesorilor 

Consilieri cu 
profesorii:  

1541 
Beneficiari:  

2013 
profesori. 

 
 

 

 

 

- Depistarea elevilor care prezintă anumite vulnerabilităţi sau 
deficienţe psiho-sociale; 

- Relaţionare deficitară copil - părinte - profesor; 
- Violenţa fizică şi verbală în mediul şcolar; 
- Performanţă şcolară scăzută şi strategii de învăţare deficitare; 
- Dezvoltare cognitivă; 
- Comportamente dezadaptative în timpul orelor; 
- Stimă de sine scăzută; 
- Adecvarea conţinutului curricular la nevoile şi specificul 

vârstei elevilor; 
- Responsabilizarea elevului în actul didactic; 
- Evaluare fără anxietate; 
- Obiectivitate în evaluare; 
- Combaterea discriminărilor la clasă; 
- Regulile eficiente în clasă; 
- Modalităţi de aplicare a întăririlor şi a pedepselor; 
- Predare, învăţare şi evaluare la copiii cu ADHD şi alte 

tulburări; 
- Modalități de lucru pentru elevii cu ADHD; 
- Managementul clasei de elevi; 
- Planuri de intervenție personalizate pentru elevi. 
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Alte activităţi ale consilierilor şcolari: 

 Îndrumări profesionale la cererea cadrelor didactice: 1315 de solicitări. 

 Activităţi cu părinţii: 295 activităţi. 

Tematici principale:  

 Stilurile parentale;  

 Atenția și neatenția elevilor la ore; 

 Relația părinte-copil; Cum să ne comportăm mai bine cu copiii noștri?; Cum să îmbunătățim relația cu 

copilul nostru? 

 Familia-factor determinant în reușita școlară,  

 Absentiesmul,  

 Agresivitatea și violența în mediul școlar,  

 Comunicarea cu adolescentul-Limbajul responsabilității,  

 Organizarea și planificarea studiului individual,  

 Metode de disciplinare pozitivă 

 Modalități eficiente de relaționare cu copiii, strategii de motivare  

 Importanța definirii opțiunilor școlare în definirea scopului și a motivației pentru învățare;  

 Importanța implicării părinților în relația școală-familie;  

 Probleme comportamentale la clasă; 

 Planuri de viitor ale elevilor; 

 Școala părinților; 

 Importanța finalizării studiilor liceale,  

 Drepturile și îndatoririle elevului, sancțiuni acordate elevilor 

Studii realizate în şcoli de către consilierii şcolari:  

„Violența verbală în școală/Agresivitatea în școală”. Grup țintă: elevii cls. V-XII de la Liceul 

Tehnologic nr. 1 Surduc, Școala Gimnazială Gârbou, cls. IX-XII de la Liceul Tehnologic ”V. Gelu” 

Zalău, cls. IX-XII de la Liceul Teoretic ”I. Agârbiceanu” Jibou, cls. V-XII de la Liceul Tehnologic ”C. 

Goga” Crasna și elevii Școlii Gimn. ”M. Eminescu” Zalău; 

  „Absenteismul școlar”. Grup țintă: elevii cls. X-XI de la Liceul cu program sportiv ”A.Iancu” Zalău; 

 „Atitudinea elevilor față de învățarea școlară”. Grup țintă: elevii cls. a IV-a, a V-a, a VIII-a de la Școala 

Gimnazială ”Silvania” Șimleu Silvaniei; 

 „Identificarea relațiilor afectiv-simpatice” (găsirea modalităților de diminuare a marginalizării între 

elevi). Grup țintă: clasa a VI-a de la Liceul Tehnologic nr. 1 Sărmășag; 
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 „Creșterea randamentului școlar prin folosirea metodelor activ-participative la limba română în 

gimnaziu”. Grup țintă: cls. V-VIII de la Școala Gimnazială ”I. Maniu” Zalău, Școala gimnazială 

Aghireș; 

 „Managementul timpului elevilor”. Grup țintă: elevii cls. a XI-a F de la Liceul Tehnologic ”Gh.Pop de 

Băsești” Cehu Silvaniei; 

  „Percepția asupra rezultatelor școlar”. Grup țintă: cls. IX-XII de la Liceul Tehnologic ”M.Viteazul”; 

 „Combaterea discriminării în educație”. Grup țintă: elevii din mediul rural de la Liceul Tehnologic nr. 1 

Nușfalău; 

  „Importanța aplicării în viața preșcolară a activităților din sfera EREC-ului”. Grup țintă: preșcolarii 

grupei mari de la Grădinița ”I. Creangă” Zalău, Grădinița cu PN nr.8 Zalău; 

 „Coeficientul de inteligență generală și mediile obținute”. Grup țintă: elevii cls. a X-a și a XI-a de la 

Liceul Teoretic ”Gh. Șincai” Zalău;  

 „Corelația dintre tipul de educare din familie și violența verbală la școală”. Grup țintă: cls. III-IV de la 

Școala Gimnazială Pericei; 

 „Percepția elevilor asupra fenomenului violenței verbale și fizice”. Grup țintă: cls. IX-XII de la Colegiul 

Tehnic ”Al.Papiu Ilarian” Zalău.   

X.2. Activitatea C.J.R.A.E. prin intermediul Cabinetelor Şcolare Logopedice 

În anul școlar 2012 – 2013 la nivelul judeţului și-au desfăşurat activitatea în unităţile şcolare cu nivel 

preşcolar şi primar din mediul urban şi din localitatea Crasna un număr de 16 profesori logopezi. 

La începutul anului şcolar a avut loc depistarea copiilor şi elevilor cu tulburări de limbaj și de comunicare din 

zona de intervenţie logopedică arondată fiecărui centru logopedic interşcolar, precum şi planificarea activităţii şi 

programarea copiilor la cabinet (perioada: 17 septembrie - 12 octombrie). 

Activitatea profesorilor logopezi a fost eşalonată  în etape şi a vizat următoarele obiective specifice: 

 evaluarea tuturor copiilor preşcolari din grupele mari care aparţin circumscripţiei logopedice; 

  evaluarea elevilor din clasa pregătitoare şi clasa I din toate unităţile care aparţin circumscripţiei 

logopedice; 

 depistarea și înregistrarea copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și de comunicare; 

 evaluarea complexă a copiilor/elevilor depistaţi cu tulburări de limbaj şi de comunicare; 

 formularea diagnosticului şi prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat; 

 proiectarea activităţii de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare identificate; 

 realizarea intervenţiei terapeutic-recuperatorie în concordanţă cu diagnosticul logopedic al 

copiilor/elevilor examinaţi. 
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În urma centralizării rapoartelor statistice cu privire la natura tulburărilor de limbaj identificate și numărul 

copiilor/elevilor care au  beneficiat de terapie logopedică în anul școlar 2012-2013, s-au înregistrat următoarele 

date: 

Nr. 
crt. 

Tulburarea de limbaj/Alte tulburări Numărul copiilor/elevilor 

1. DISLALIE 564 

2. TULBURĂRI ALE SCRIS-CITITULUI 97 

3. BÂLBÂIALĂ 23 

4. RINOLALIE 2 

5. HIPOACUZIE 5 

6. AUTISM 7 

7. MUTISM ELECTIV 1 

8. SINDROM DOWN 4 

9. ÎNTÂRZIERE ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI 12 

10. DEFICIENŢĂ MINTALĂ 5 

11. BRADILALIE 1 

 TOTAL 721 
 
Activitatea metodică a Centrului logopedic interșcolar: 

CERC PEDAGOGIC 

În semestrul I, Cercul pedagogic al profesorilor logopezi cu tema ”Terapia bâlbâielii” a avut loc la Şcoala 

Gimnazială “Lucian Blaga” Jibou și a fost susținut de profesorul logoped Iulia Vale. 

În cadrul acestei activități s-au prezentat și s-au discutat și următoarele materiale: 

– „Povestea copilului vorbăreţ - terapia bâlbâielii” - carte de colorat; 

– „Ce trebuie să ştie părinţii cu privire la copilul bâlbâit?” – pliant pentru părinți; 

–  Exerciţii şi tehnici utilizate în corectarea bâlbâielii.  

În semestrul al II-lea Cercul pedagogic al profesorilor logopezi a avut loc la Şcoala Gimnazială “Corneliu 

Coposu” Zalău. Cu această ocazie, profesorul logoped, Adela Gâlgău, a prezentat materialul teoretic 

“Preachiziţiile limbajului scris-citit” şi 40 de fișe de lucru pentru educaţia psihomotrică. 

COMISII METODICE  

În cadrul comisiilor metodice de la C.J.R.A.E./C.L.I. au fost diseminate mai multe informații pe diverse teme: 

realizare de materiale informative pentru părinți și cadre didactice privind activitatea logopedică; prezentarea unor 

activități logopedice; prezentarea unor tulburări de limbaj și a corectării acestora, etc. 



   

224 

Profesorii logopezi au realizat pe parcursul anului școlar următoarele activități: 

1. Consilierea factorilor educativi cu privire la intervenția specifică în afara cabinetului logopedic: 

- Realizarea unor materiale informative privind profilaxia tulburărilor de limbaj și de comunicare pentru 

cadrele didactice de la grădinițe și de la clasele pregătitoare; 

- Consilierea individuală a educatoarelor și a învățătoarelor pentru abordarea individualizată a copiilor 

care beneficiază de terapie logopedică în scopul sprijinirii și completării demersului de corectare. 

2. Logoprofilaxie 

- Activități de antrenament fonoarticulator cu preșcolarii din grupele mici și mijlocii; 

- “Șoptirea în perechi” – activitate de dezvoltare a auzului fonematic la preșcolari; 

- Activități pentru prevenirea apariției tulburărilor lexico-grafice la copiii cu tulburări de pronunție – 

formarea aptitudinilor de bază în vederea ameliorării sau compensării funcțiilor afectate; întărirea 

încrederii în propriile capacități; dezvoltarea unei imagini de sine pozitive; 

3. Consilierea părinților privind educarea limbajului 

Profesorii logopezi au participat la numeroase ședințe cu părinții în vederea promovării activității 

logpedice și a cabinetului logopedic. Pe parcursul anului școlar au fost realizate și implementate mai multe 

proiecte care vizau informarea părinților copiilor cu tulburări de limbaj și de comunicare. De asemenea, 

implementarea acestor proiecte a avut drept scop atragerea și implicarea activă a părinților în corectarea 

tulburărilor de limbaj: „Clubul Părinţilor”, „Primii paşi spre succes. Cum mă implic în educaţia copilului?”, 

„Împreună pentru o educaţie eficientă”, „Importanţa dezvoltării auzului fonematic în însuşirea scris-cititului”, 

„Zece minute zilnice de joc alături de copil”, „Să comunicăm mai eficient cu părinţii”, „Începutul întotdeauna 

este greu!”, „Ateliere de lucru cu părinţii”, etc. 

4. Materiale realizate în sprijinul școlii/C.L.I. 

- Panouri, planșe, broșuri, pliante, ghiduri pentru părinți cu materiale informative privind 

serviciile logopedice şi materiale-suport pentru activitatea la cabinet (Învăţăm să pronunţăm şi 

să ne jucăm; Zece minute zilnice de joc alături de copil;  Legile logopediei; Când vă adresați 

profesorului logoped?). 

- Probe de evaluare: Proba de Evaluare şi de Antrenare a Fluenţei Citirii (P.E.A.F.C.). 

- Fișe de lucru. 

- Fișe logopedice. 

5. Proiecte inițiate și/sau în parteneriat 

 “Primii paşi spre succes. Cum mă implic în educaţia copilului?” -  proiect de educaţie parentală; 

 “Pot și eu să scriu frumos” – proiect de parteneriat cu profesorul de sprijin; 

 ECOPROVOCAREA – proiect de educație ecologică; 
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 “O şansă pentru fiecare” - proiect de parteneriat educaţional realizat între Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Şimleul Silvaniei - Structura “Speranţa”  Zalău şi alte 8 unităţi şcolare din judeţ, care are ca grup 

ţintă elevii cuprinşi în serviciile de sprijin; 

 “O jucărie pentru fiecare” – campanie de colectare de jucării pentru elevii instituționalizați în 

învățământul special din județ; 

 “Departe de lângă noi” –  proiect educațional pe tema toleranţei; 

 “Casa jocului” – proiect de parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Sălaj, I.S.J. Sălaj, școli și grădinițe 

din oraș; 

 ”Dezvoltarea auzului fonematic la copilul preşcolar”; 

 ”Dezvoltarea psihomotricităţii”; 

 „Interferenţe între lirism, creativitate şi reflecţie”;    

 “Quilling şi origami prin ochi de copil” – program de prevenție;  

 Proiectul Educaţional “Ecogrădiniţa”; 

 Proiectul Educaţional “Să citim pentru mileniul III”. 

6. Activități în parteneriat 

 „Pe cărările experienţei” – excursie tematică cu școlarii mici; 

 Flash mob - „Ziua Internaţională a luptei împotriva traficului de persoane”; 

 „Ajută-l pe Moş Crăciun!” – campanie umanitară inițiată de C.J.R.A.E. – C.J.A.P. Sălaj; 

 Balul Toamnei – serbarea sosirii anotimpului toamna de către școlarii mici; 

 „Florile de Primăvară” – vizită la Grădina Botanică „Vasile Fati” Jibou; 

 Târgul ofertei educaţionale „PAŞI ÎN CARIERĂ”. 

7. Activități în cadrul programului SNAC 

„Săptămâna legumelor şi fructelor donate” – proiect realizat în cadrul programului SNAC; 

8. Alte activități ale logopezilor școlari 

Concursuri: 

 „Şcoli pentru un viitor verde” – Concurs Naţional pentru conştientizarea necesităţii reciclării recipientelor 

PET; 

 “Exprimă-te liber!”  - Concurs de Consiliere Școlară prin Art-Terapie ; 

 Concursului Naţional Interdisciplinar de limba română şi matematică „+ - POEZIE”; 

 Concursul tehnico-aplicativ „Prietenii Pompierilor”; 

 Concurs Naţional „Dincolo de cuvintele rostite”; 

 Concursul interjudeţean “Simfonia primăverii”, ediţia I. 
Activităţi de voluntariat la CENTRUL NoRo şi la Fundaţia Sindromul Down; 
Activităţi realizate cu ocazia “Zilele Învăţământului Sălăjean”:  

- “Dependența de fericire”; Concursuri logopedice; Ateliere de creație; “Carnavalul Toamnei”; 
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- „Şcoala pentru toţi” – program pentru prevenirea abandonului şcolar. 
Articole publicate: 

- “Terapia bâlbâielii” în volumul “Adaptări curriculare. Aplicații în învățământul incluziv.”;  

- “Strategii didactico-terapeutice de îmbunătățire a fluenței citirii în contextul ADHD” – articol prezentat 

la Conferința Internațională din Timișoara; 

- Au fost publicate mai multe articole în cadrul revistei  “De la mental la comportamental în şcoală”, 

precum și în revistele școlilor unde își desfășoară activitatea profesorii logopezi. 

Prioecte de cercetare: 

- „Relaţia dintre procesarea fonologică la copiii de vârstă preşcolară şi reuşita şcolară”; 

- „Efectele tulburărilor de limbaj asupra proceselor sociale, emoţionalo-comportamentale şi educaţionale” 

X.3. Activitatea C.J.R.A.E. prin intermediul asistentului social  

Asistența socială este un ansamblu de instituții, programe, măsuri, activități profesionalizate, servicii 

specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităților, cu probleme speciale, aflate temporar în 

dificultate, care datorită unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au 

posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii, un mod de viață normal. Asistentul social este 

profesionistul care vine în ajutorul persoanelor care se află temporar în dificultate de rezolvare a unor probleme. 

Obiectivele intervenției asistentului social din CJRAE sunt: prevenția și combaterea eșecului școlar; 

sprijinirea și orientarea elevilor care întâmpină dificultăți de învățare sau integrare;  facilitarea comunicării 

școală – familie - comunitate; orientarea înspre diverse servicii și resurse educative, recreative, medicale, sociale 

și juridice.  

Activităţile asistentului social din CJRAE sunt următoarele: 

 întocmirea procedurilor operaționale  privind întocmirea dosarelor de orientare școlară și 

profesională, eliberarea certificatelor de orientare școlară și profesională și școlarizare la domiciliu; 

 elaborarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de Orientare Școlară și Profesională; 

 întocmirea unei baze de date cu copiii orientați școlar la unitățile de învățământ  din județ și la 

unități din afara județului; 

 exercitarea sarcinilor revenite ca și secretar al Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din 

cdrul C.J.R.A.E.; 

 îndeplinirea sarcinilor revenite ca și secretar a Consiliului de Administrație;  

 oferirea de informații, la cerere, consilierilor școlari referitoare la legislația referitoare la plata 

alocațiilor de stat pentru copii și a indemnizațiilor pentru îngrijirea copiilor acordate elevelor 

devenite mame; 
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 colaborarea cu unități școlare (Almașu, Gîrbou, Năpradea, Plopiș, Creaca, etc) în vederea 

informării ofertei educaționale pentru copiii cu CES care necesită orientare școlară; 

 colaborarea cu unități școlare speciale din județ și din județele limitrofe pentru orientarea copiilor 

cu CES; 

 colaborarea cu asistenții sociali din primării (Sânmihaiu Almașului, Bălan, Sîg) în vederea 

clarificării situației școlare și sociale a unor elevi; 

 asistarea și consilierea unor părinți pentru clarificarea deciziei de orientare școlară a copiilor lor; 

 colaborarea cu unele departamente de la D.G.A.S.P.C. Sălaj; 

 participarea la cursul de formare Tehnici de intervenție  în caz de doliu; 

 participarea la concursuri și activități organizate de Centrului Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională Sălaj precum: concursul de consiliere școlară prin art-terapie  “Exprimă-te liber!” - 

faza  județeană și faza regională, excursia organizată cu această ocazie, flash-mob organizat cu 

ocazia Zilei Internaționale de luptă împotriva traficului de persoane, Târgul ofertei educaționale 

“Pași în carieră” și  la Marșul carierei. 

 organizarea Târgului ofertei universitare; 

 conceperea împreună cu consilierul școlar de la Liceul Sportiv “Avram Iancu” Zalău, a unui 

program informativ privind dezvoltarea sexuală, prevenirea sarcinilor premature în rândul 

adolescenților și prevenirea consecințelor sociale negative, în parteneriat cu secția de Planing 

Familial din cadrul Spitalului Județean Sălaj; 

 asigurarea serviciul la telefonul verde funcționabil la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, în vederea 

oferirii informațiilor referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și clasa I ca și 

reprezentant al C.J.R.A.E. Sălaj; 

 participarea la diseminarea cercetării calitative privind traficul  în vederea exploatării sexuale în 

România și Italia, în perioada 2007 – 2011 – “Speranțe, la vânzare” de la Cluj-Napoca și la  

întâlnirea echipei sectoriale privind violența în familie organizată de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sălaj; 

 colaborarea cu unitățile școlare unde își desfășoară activitatea mediatorii școlari; 

 realizarea pliantului Comisiei de Orientare Școlară și Profesională; 

 realizarea unor materiale informative, postate pe site-ul instituţiei, pe domeniile: asistență socială, Comisia 

de Orientare Școlară și Profesională, Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională și mediatori 

școlari. 



   

228 

X. 4. Activitatea C.J.R.A.E. prin intermediul mediatorilor școlari 

C.J.R.A.E. Sălaj are prevăzut în subordine, conform legii, un număr de 6 mediatori școlari care activează 

în școlile din județ unde există un număr considerabil de copii de etnie rromă. Pe parcursul anului şcolar 2012 - 

2013 aceștia au desfășurat numeroase activități, dintre care amintim: 

 colectarea datelor despre toți copiii din comunitate de vârsta școlarizării obligatorii și înregistrarea 

acestor date în documentele puse la dispoziția conducerii școlii și a Inspectoratului Școlar; 

 identificarea, prin intermediul acestor date și prin contacte regulate cu părinții și cu autoritățile locale, 

probleme referitoare la școlarizarea copiilor, prevenirea abandonului școlar și continuarea studiilor 

corespunzătoare posibilităților și aptitudinilor copiilor din comunitate; 

 contribuția, alături de asistenții sociali și reprezentanții autorităților locale, prin informare și medierea 

comunicării, la asisgurarea respectării drepturilor copilului din comunitate, în special al dreptului la 

educație;  

 medierea comunicării familiilor cu copii în situații de risc, cu sistemul de asistență socială, în vederea 

obținerii drepturilor sociale conform legii, pentru a reduce neparticiparea școlară datorită excluziunii 

sociale; 

 sprijinirea cadrele didactice în comunicarea cu clasa și părinții, pentru facilitarea procesului de 

învățământ; 

 monitorizarea permanentă a famiilor cu o situație materială precară; 

 angrenarea părinților în educația copiilor și în viața școlii și sprijinirea școlii în desfășurarea 

activităților extrașcolare cu implicarea părinților. 

 procurarea de haine şi încălţăminte, prin diverse fundaţii, pentru copiii de etnie rromă; 

 implicarea copiilor de etnie rromă în diferite proiecte educaţionale derulate în şcoli: „Mihai Eminescu - 

Luceafărul poeziei românești”, „Obiceiuri şi tradiții rrome”, activitate practică “Știm să circulăm”, 

vizită la brutăria comunei, etc; 

 mobilizarea părinţilor şi însoţirea acestora la comisia de evaluare psihosomatică,în vederea înscrierii 
copiilor din comunitate în clasa pregătitoare şi clasa I. 

X. 5. Activitatea C.J.R.A.E. prin intermediul Comisiei de Orientare Școlară și Profesională și a 
Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională 

Orientarea școlară și profesională este ansamblul de norme, metode și tehnici prin care se asigură 

educație și formare profesională de calitate, în acord cu particularitățile fizice, fiziologice și psihologice ale 

individului.Scopul orientării școlare și profesionale vizează valorificarea potențialului aptitudinal, a intereselor, 

aspirațiilor, cunoștințelor, abilităților, deprinderilor și a altor particularități psihocomportamentale, precum și 

consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalității de șanse. 
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În vederea evaluării, asistenței psihoeducaționale, orientării școlare și orientării profesionale a copiilor, a 

elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale, potrivit legislației în vigoare (OMECTS 6552/2011), în 

cadrul C.J.R.A.E. Sălaj funcționează Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP).  

  Deși posturile pentru SEOSP nu au fost aprobate de către Ministerul Educației Naționale, Consiliul de 

Administrație al C.J.R.A.E. Sălaj a hotărât, cu avizul Inspectoratului Școlar Județean, angajarea pe perioadă 

determinată, prin plata cu ora, a 2 psihologi cu drept de liberă practică pentru analiza dosarelor depuse în vederea 

obținerii certificatului de orientare școlară și profesională, evaluarea copiilor/elevilor/tinerilor care solicită 

orientare școlară, întocmirea rapoartelor de evaluare complexă, consilierea părinților în ceea ce privește luarea 

unei decizii pentru copiii lor, stabilirea orientării, prezentarea cazurilor în cadrul ședințelor Comisiei de 

Orientare Școlară și Profesională (COSP) și realizarea planurilor de servicii pentru fiecare caz în parte. 

Orientarea școlară și profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES se realizează de către COSP, care 

emite certificatele de orientare școlară și profesională, la propunerea celor 2 psihologi, din SEOSP și 

colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, cu instituțiile de învățământ, 

cu părinții, cu asociațiile persoanelor cu dizabilități, cu cabinete medicale, cu reprezentanți ai administrației 

publice locale și societății civile în scopul orientării copiilor cu CES. 

  Pe parcursul anului şcolar 2012 -2013, în vederea orientării școlare și profesionale a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale, s-au realizat următoarele activități:  

 s-au înregistrat un număr de 562 cereri de solicitare privind orientarea școlară/profesională; 

 s-au analizat 562 dosare ale copiilor/elevilor/tinerilor privind orientarea școlară și 

profesională; 

 s-au realizat evaluări psihologice pentru completarea dosarelor de orientare școlară și 

profesională; 

 s-au organizat 45 întâlniri ale COSP (convocator, proces – verbal de comisie) în care s-au 

prezentat 194 de dosare instrumentate de către psihologii responsabili de caz și au fost 

invitați în cadrul comisiilor un număr de 6 părinți în vederea prezentării ofertei educaționale 

și stabilirii orientării școlare a copiilor lor; 

 s-au eliberat 562 Certificate de orientare școlară și profesională, acestea au fost redactate 

și distribuite părinților, tutorilor sau reprezentanților legali ai elevilor și școlilor spre care a 

fost realizate orientarea; 

 150 de elevi au fost orientați înspre C.S.E.I. Șimleu Silvaniei și va beneficia doar de 

terapiile specifice ale acestei unități un elev; 

 conform certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de către COSP, un număr 

de 368 de elevi din școala de masă vor beneficia de profesor de sprijin; 
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 în unitățile școlare unde nu există profesor de sprijin, COSP a stabilit adaptarea curriculei la 

nivelul de dezvoltare al elevilor, în conformitate cu certificatul emis, în cazul a 9 elevi; 

 au fost orientați înspre unități școlare speciale din alte județe un număr de 15 elevi, astfel:  

Liceul Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca – 13 elevi, Școala Specială pentru 

Deficienți de Auz Cluj–Napoca - 6 elevi, Centrul de Suport Familial și de Recuperare 

Timpurie a Copilului cu Deficiențe de Auz Cluj – Napoca - 2 antepreșcolari, SAMUS Cluj 

– Napoca – 2 elevi și Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj – Napoca - 6 elevi; 

 de terapii specifice oferite de către Liceul pentru Deficienți de Auz Cluj - Napoca și de către 

C.S.E.I. Nr. 2 Sibiu vor beneficia 2 elevi;  

 s-a amânat înscrierea în clasa pregătitoare a unui număr de 5 preșcolari și s-a stabilit 

orientarea lor înspre grădiniță; 

 orientare înspre școala de masă au primit 16 elevi; 

 s-au trimis adrese de răspuns solicitanților care au primit decizie de la COSP, alta decât 

Certificatul de orientare școlară și profesională – 1 caz; 

 s-au întocmit 562 planuri de servicii individualizate (PSI) ale elevilor/tinerilor cu cerințe 

educaționale speciale și tot atâtea rapoarte de evaluare complexă; 

 pentru școlarizarea la domiciliu s-au făcut demersurile necesare la ISJ Sălaj, la unitățile 

școlare rezidențiale și au primit asistență educațională părinții și cadrele didactice implicate 

în relația cu elevii școlarizați la domiciliu – 12 cazuri; 

 a fost audiat un elev în vederea prezentării ofertei educaționale; 

 colaborare cu serviciile DGASPC Sălaj – Serviciul de evaluare complexă a copilului, 

primăriile localităților de pe raza județului Sălaj, unitățile școlare din rețeaua școlară a 

județului Sălaj - raportarea situațiilor privind copiii cu cerințe educaționale speciale pentru 

care s-au eliberat certificate de orientare școlară și profesională către ISJ Sălaj, către 

serviciile DGASPC Sălaj.  

X. 6. Analiza SWOT a activităţilor derulate de Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Sălaj prin intermediul structurilor subordonate 

ASPECTE POZITIVE: 

 mutarea sediului într-un spațiu nou, adecvat specificului muncii echipei CJRAE, amenajat cu dotări 

corespunzătoare activității de consiliere psihopedagogică, logopedie, orientare școlară, asistență socială 

și mediere școlară; 
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 realizarea unui număr considerabil de proiecte de prevenţie, intervenţie şi cercetare de către consilierii 

şcolari; 

 realizarea unor proiecte de prevenţie cu participarenațională și internaţională; 

 cabinete dotate sau în curs de dotare cu instrumente de specialitate; 

 schimbarea percepţiei oamenilor asupra misiunii consilierului școlar și a logopedului;  

 deschiderea directorilor unităţilor şcolare spre colaborarea cu CJRAE, consilierii școlari și logopezii; 

 creşterea numărului de consilieri individuale şi colective şi a rezultatelor pozitive în urma acestora; 

 creşterea numărului de beneficiari ai serviciilor oferite de către structurile subordonate CJRAE; 

 s-a constatat un număr mare de solicitări pe diverse problematici venite din partea conducerii unităţilor 

de învăţământ şi a unor cadre didactice; 

 implicarea consilierilor şi logopezilor şcolari în campanii umanitare; 

 apariţii în media locală în scopul promovării instituţiei şi a proiectelor instituţiei; 

 apariţia  numărului 2/3 ale revistei CJRAE, „De la mental la comportamental în şcoală”; 

 participarea consilierilor școlari și a logopezilor la diverse activități cu părinții; 

 diversitatea cursurilor de perfecționare și formare continuă a consilierilor școlari și logopezilor școlari.  

ASPECTE NEGATIVE: 

 lipsa unor proiecte cu finanţare europeană; 

 existenţa unui număr mare de unităţi şcolare arondate unui post de consilier şi logoped şcolar, ceea ce 

afectează eficienţa activităţii de consiliere şi logopedie în aceste unităţi de învăţământ. 

 servicii de asistenţă, consiliere psihopedagogică și logopedică limitate în mediul rural; 

 fluctuaţia personalului didactic, ce generează lipsă de continuitate  în reţea; 

OPORTUNITĂŢI:  

 stimularea schimbului de informaţii între consilierii școlari, logopezi (prin sesiuni de referate, lecţii 

deschise, studii de caz, comisii metodice, etc.); 

 colaborarea permanentă  cu alte instituţii (din interiorul şi exteriorul sferei educaţionale) care sprijină 

copilul; 

 existenţa unui mediu dinamic de acţiune; 

 suportul  ISJ şi CCD în aplicarea în practică a iniţiativelor  CJRAE, CJAP, CLI; 

 legislaţia şi strategia naţională care consideră serviciile de specialitate oferite prin CJRAE o prioritate. 

AMENINŢĂRI  

o rezistenţa la schimbare şi mentalitatea socială; 

o lipsa unor întâlniri periodice la nivel naţional; 

o colaborare slabă între structurile existente la nivel profesional (asociaţii, colegiu, instituţii de stat etc.); 

o numărul mare de elevi (800 de elevi pentru o normă de consilier școlar și 500 de elevi pentru o normă de 

logoped școlar) pentru o normă, fără a se ţine seama de nevoile acestora . 
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CAPITOLUL XI 
ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT. LOGOPEZI 

ŞCOLARI 
 

 
XI.1. Unităţi de învăţământ special şi special integrat din judeţul Sălaj 

1.Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei şi structura „Speranţa” Zalău  

2.Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj   

XI.1.1. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei şi structura „Speranţa” Zalău 

1.Diagnoza procesului educaţional -ANALIZA SWOT – 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Organizarea şi desfăşurarea procesului de 
învăţământ în conformitate cu respectarea 
legislaţiei în vigoare şi cu reglementările M.E.N. 
cuprinse în regulamentele şi metodologiile 
specifice; 

 Incadrarea cu personal didactic şi nedidactic 
calificat; 

 Medie de vârstă coborâtă a profesorilor, un 
colectiv didactic în continuă întinerire; 

 Număr mare de profesori cu o bună pregătire 
ştiinţifică şi psihopedagogică;  

 Derularea unor parteneriate educaţionale locale, 
naţionale, europene, prin programe specifice şi 
proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare şi al 
I.Ş.J. Sălaj;  

 Au fost dezvoltate relaţiile şcolilor cu şcolile 
obişnuite (parteneriate, programe cultural – 
artistice, sportive, excursii, acţiuni de gospodărire 
şi înfrumuseţare a localităţilor ); 

 Activităţile extracurriculare au fost stabilite în 
funcţie de specificul zonei în care se află şcoala, de 
opţiunile elevilor şi părinţilor; 

 Procent ridicat de promovabilitate; 
 Baza materială corespunzătoare în proporţie de 

90%; 
 Colaborarea bună cu autorităţile locale şi judeţene 

în realizarea unor activităţi educative, asigurarea 
resurselor financiare necesare, asigurarea 
securităţii în şcoli ş.a. 

 Incheierea unor convenţii de parteneriat cu agenţi 
economici locali în vederea desfăşurării 
activităţilor de instruire practică. 

 Nu s-a reuşit integrarea profesională a tuturor 
absolvenţilor învățământului profesional și tehnic; 

 Situaţia economico-socială precară pentru mai bine 
de 50% din elevi; 

 rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice –
preocupare scăzută pentru 
individualizarea/diferenţierea învăţării, în raport cu 
nevoile/interesele elevilor; 

 Unele cadre didactice utilizează încă un stil de 
predare tradiţional, predominant informativ, axat 
pe transmiterea şi însuşirea de cunoştinţe, în 
defavoarea formării deprinderilor practice şi 
dobândirii competenţelor cheie - europene; 

 Neimplicarea unor profesori în activităţile 
specifice unităţiilor  noastre sau în activităţile 
extraşcolare; 

 Slaba motivaţie a învăţării la elevi;   
 Nu există un parteneriat real cu părinţii. 
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 Corelarea ofertei educaţionale cu calificări 
profesionale cerute pe piaţa muncii 

 Asigurarea în şcoli a unui mediu educaţional  
,, prietenos”; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Localizarea geografică – şcoală aflată în 
municipiul reşedinţă de judeţ ( Speranţa)şi şcoală 
cu tradiţie de peste 40 de ani ( CSEI Simleu 
Silvaniei); 

 Unitaţile de învăţămâni au  asigurat accesul la 
internet, precum şi baza materială necesară 
transmiterii şi preluării informaţiilor curente. 

 Existenţa programelor de formare a cadrelor 
didactice, propuse de MEN, universităţi şi CCD. 

 Acorduri de parteneriat cu diferiţi agenţi 
economici locali în vederea desfăşurării 
activităţilor de instruire practică. 

 Existenţa şi posibilitatea accesării unor programe 
cu finanţare din fonduri europene( COMENIUS) 

 Disponibilitatea autorităţilor locale şi judeţene, 
agenţiloreconomici pentru dezvoltarea şi 
susţinerea actului educaţional; 

 Existenţa CDL-urilor, în domeniile autorizate sau 
acreditate, conferind posibilitatea diversificării 
pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul 
învăţământului special, în meserii cerute pe piaţa 
muncii; 

 Necesitatea formării continue a adulţilor 
 Posibilitatea dezvoltării unor programe de formare 

prin accesarea unor fonduri structurale 
(POSDRU); 

 Interes tot mai slab al elevilor pentru şcoală; 
 Situaţia socio-economică precară a familiilor din 

care provin unii copii/ elevi; 
 Deteriorarea mediului socio-economic, familial; 
 Lipsa de motivare în învăţare a unor elevi; 
 Starea actuală de criză economică; 
 Sistem legislativ instabil şi inconsecvent; 
 Modificările operate de M.E.N. în organizarea şi 

desfăşurarea procesului instructiv-educativ, 
privind noul plan cadru şi noile programe şcolare; 

 Noile reglementări privind organizarea şi 
desfăşurarea orei de dirigenţie; 

 Aplicarea unor hotărâri guvernamentale şi 
normative M.E.N. impuse de soluţiile adoptate în 
situaţia de criză economică reducerile de posturi, 
cu diminuarea în şcoli a personalului 
administrativ; 

 obligativitatea şcolilor de a se încadra într-un 
anumit număr de norme a condus la supranormarea 
claselor de elevi cu deficienţe severe, profunde şi 
asociate sau la imposibilitatea asigurării unui 
număr suficient de cadre didactice de sprijin în 
învăţământul de masă într-un anumit număr de 
norme didactice;  

 dispariţia unor forme de stimulare profesională 
consacrate (salarii de merit, premii trimestriale şi 
anuale, sporuri) 

XI.2. Reţea şcolară 

 CSEI Şimleu Silvaniei a şcolarizat în anul şcolar 2012-2013 un număr de 149 elevi cu deficienţe grave, severe, 
profunde sau asociate/dizabilităti moderate sau uşoare prin cele două unităţi şcolare – CSEI Şimleu Silvaniei şi 
Structura „Speranţa” Zalău şi asigură servicii de sprijin pentru 279 de elevi din 20 de școli de masă din județul 
Sălaj. 

XI.3. Distribuţia pe cicluri de învăţământ  

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei  

Total 10 clase- 74 elevi  

 Primar: – 3 clase; 

 Gimnazial: – 4 clase; 

 Liceu tehnologic/ciclul inferior liceului– 3   clase; 
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Structura „Speranţa” Zalău 
Total 10 clase- 75 elevi 

 Preşcolar- 1 grupă 

 Primar: 

 - clasa pregătitoare:-2 clase 

-  clasa I-a:-2 clase  (LB.ROM, LB. MAG) 

-  clasa a II-a: - 2 clase  

 Gimnazial: - 3 clase 

XI.4. Planuri cadru şi CDL-uri 

Planurile cadru utilizate: 

 preșcolar Plan de învățământ- grupele de deficiență asociată, severă sau profundă;  

 primar şi gimnazial – O.M.E.C.T.S. 5755/17.09.2012, O.M.E.C.4927/08.09.2005, O.M.E.C. nr. 

4.928/08.09.2005, O.M.E.C.T.5239/01.09.2008; 

 liceal –filieră tehnologică- învăţământ special– O.M.E.C.I, nr.3.414 /16.03.2009; 

CDL-uri utilizate:  

 Tehnologii de confecţionare a produselor din ţesături şi tricoturi - Clasa a IX-a- Textile-pielarie 

 Valorificarea deşeurilor textile prin folosirea cusăturilor manuale şi mecanice -Clasa a XI-a Textile-

pielarie 

 Amenajări interioare cu pereţi despărţitori din rigips -clasa a X-a-Constructii, instalatii si lucrari publice.  

XI.5. Încadrare 

TOTAL NORME - 88.66 din care: 
DIDACTIC: 77.17        
DIDACTIC AUXILIAR: 2      
NEDIDACTIC: 9.5  
Toate cadrele didactice din cele două şcoli sunt calificate, majoritatea având sudii superioare în domeniu. 

XI.6. Inspecţii şcolare – Obiective  

În anul şcolar 2012-2013 activitatea de inspecţie şcolară a urmărit: 

• Aplicarea planurilor de invăţământ şi a programelor şcolare în învăţământul special. 

• Prin inspecţiile de specialitate, speciale, controalele tematice şi asistenţele la lecţii s-a urmărit modul în care 

sunt respectate procedurile şi prevederile programelor pentru învăţământul special. 

• In colectivele de catedră şi cercurile pedagogice au fost analizate programele şcolare, manualele şi s-au făcut 

recomandări cadrelor didactice din judeţ şi propuneri comisiilor naţionale. 
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• Controlul şi evaluarea au urmărit întocmirea obiectivă şi realistă a documentelor, rapoartelor şi materialelor pe 

baza indicatorilor de performanţă şi a criteriilor pentru asigurarea calităţii. 

• La comisiile metodice şi cercurile pedagogice s-a urmărit eficientizarea activităţilor, încurajarea comunicării şi 

schimbului de experienţă. 

• Calitatea în activitatea didactică a stat permanent în atenţie, concretizată în participarea la realizarea planului 

semestrial şi anual de inspecţie, operaţionalizarea criteriilor şi aplicarea obiectivă a instrumentelor de evaluare. 

XI.7. Activităţi la nivel judeţean 

 Consfătuirile cadrelor didactice din învățământul special și special integrat 
 Cercul pedagogic al cadrelor didactice din învățământul special și special integrat: 

1.   Psihopedagogi și educatori: 
Semestrul I CSEI Şimleu Silvaniei  Responsabil  profesor psihopedagog Iambor Ivan 
TEMA: Mic ghid al profesorului cultivat şi devotat – standarde profesionale pentru profesiunea didactică 
Semestrul al II-lea Structura ,, Speranţa”  Zalău  Responsabil,  prof. Chezan Antonela 
TEMA: Art-terapia vizual- plastică la elevii cu dizabilităţi intelectuale 
2. Cadre didactice de sprijin Structura ,, Speranţa”  Zalău 
Semestrul I 
TEMA: Modalităţi de predare şi consolidare a cunoştinţelor de limba română la ciclul primar; Tipuri de 
exerciţii pentru consolidarea cunoştinţelor gramaticale 
Semestrul al II-lea CSEI Şimleu Silvaniei 
TEMA: Strategii şi tehnici de evaluare a copiilor cu CES 
XI.8. Cursuri de perfecţionare ale cadrelor didactice din învăţământul special 

 

DOMENIU DE INTERES 

MODULE DE SPECIALITATE -METODICA –MANAGEMENT- ALTELE 

 

Nr. de 
cadre 

didactice 

Masterat – Terapia limbajului si Audiologie educationala – Fac. De Psihopedagogie speciala 
UBB Cluj 

9 

Masterat: "Consiliere şi intervenţie în educaţia incluzivă"-2012-UBB Cluj Napoca 1 

Masterat : Secţia ,,Ortodoxie Românească şi Viaţă Liturgică”, la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, din cadrul UBB Cluj Napoca 

1 

Masterat : ”Asistenţa socială bazată pe dovezi” – 2012 – UBB Cluj Napoca 1 

Masterat : ”Planificare şi dezvoltare regională” – UBB Cluj Napoca 1 

Masterat : “Consiliere psihologică şi educaţională’’- – UBB Cluj Napoca 7 

Masterat : ’’Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională’’-Universitatea  
Oradea 

1 

Masterat :”Psihologia resurselor umane şi marketing” 1 



   

236 

Masterat :,,Management, consiliere şi asistenţa psihopedagogică ȋn instituţiile incluzive’’ 1 

Curs de perfectionare Managementul proiectelor educationale si a programelor comunitare 
– curs neacreditat – CC D Zalau 

5 

Curs de perfectionare Management educational in sistem descentralizat –CCD Salaj 4 

Proiect  POSDRU “Competenţe în Comunicare – Performanţă în Educaţie”, coordonat de 
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L. Caragiale” Bucureşti. 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca -parteneră  

 

2 

Curs de perfectionare Prevenirea abandonului scolar – curs neacreditat – CCD Sălaj,  6 

Curs de formare Designer pagini WEB- curs acreditat prin CCD Sălaj 3 

Cursul de perfectionare pe calculator ECDL – curs acredidat cu 25 de credite-CCD  Sălaj 9 

PROIECT POSDRU „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, 
care predau limba română minorităţilor naţionale”- UBB Cluj Napoca 

 P1 Cursul de perfecţionare: Procesul de predare/învăţare a RLNM la ciclul primar (25 
de credite profesionale transferabile) 

 P2 Cursul de perfecţionare: Procesul de predare/învăţare a RLNM la ciclul gimnazial 
(25 de credite profesionale transferabile) 

 P4: Cursul de perfecţionare Procesul de evaluare a RLNM la ciclul primar (25 de 
credite profesionale transferabile) 

 P11 Cursul de perfecţionare TIC destinat cadrelor didactice care predau RLNM – 
nivel intermediar (25 de credite profesionale transferabile) 

9 

       8 

 

5 

 

4 

PROIECT POSDRU "Dezvoltarea de competente cheie de comunicare in limba engleza 
pentru personalul didactic din categoria nefilologi in vederea cresterii accesibilitatii 
informatiei si dezvoltarii strategiilor educationale proprii"/ ISJ Sălaj 

 

15 

Participare la ,, CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 
(cu participare internaţională)- Ediţia I - 24-25 mai 2013, Oradea, România 
cu tema Învăţământul special şi special integrat - sprijin pentru copiii şi adolescenţii cu 
cerinţe educaţionale special 
 - organizata de Asociatia Nationala a Profesorilor Psihopedagogi ,, Orizont”  Oradea in 
colaborare cu ISJ Bihor si cu Universitatea din Oradea. 
 Cursul de formare acreditat "Consiliere si orientare pentru dezvoltarea personala a 
elevului" 

4 

 

 

 

1 

Curs POSDRU ,, EDUCATORI PENTRU SOCIETATEA CUNOASTERII 

,,Conducerea, îndrumarea şi controlul în procesul instructiv - educativ (17 credite)’’ 
-Proiect implementat de Inspectoratul Scolar Judetean Bihor  

1 

 

Gradul didactic I   

     În curs 

 

3 
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     Obţinut  6 

Gradul didactic II   8 

Definitivat   9 

 

XI.9. Rezultate deosebite obţinute de elevi în anul şcolar 2013-2014 

Elevii  CSEI Şimleu  Silvaniei –participanţi la concursuri şcolare în anul şcolar 2012-2013 

Nr crt Număr elevi 
perticipanţi 

Diploma 
obţinută 

Denumirea concursului 

1 10 
15 
25 

Premiul I., 
Premiul II. 
Premiul III. 

„Magia Toamnei”, C.Ş.E.I. Şimleu Silvaniei 

2 Colectivul clasei a III-a 
Colectivul clasei a II-a 

Premiul I 
Premiul II 

Concurs Naţional „Bucuria Primăverii”, 
Alexandria, martie 2013 

3 clasa a II-a A;  
clasa a VII-VIII-a;  

clasa a V-a; 

Diplomă de 
participare 

Festivalul Cultural Internaţional „Special Kids”, 
ed. A VI-a, Oradea, aprilie 2013 

4 3 Premiul I „Despre dizabilitate...prin culoare” – orgnizat în 
cadrul Conferinţei Naţionale de Psihopedagogie 
Specială, ed. I. 24,25 mai , Oradea 

5 Grupul de copii din 
C.Ş.E.I.Şimleu 

Silvaniei 

Premiul special Concurs Naţional de dans „Împreună pentru 
viitor” 

6 1 
1 
1 

Premiul II 
Premiul I 
Premiul II 

Concurs Naţional „Pentru o şcoală nonviolentă” 
ediţia I -  2013 

7 1 Premiul III Concurs Interjudeţean „Flori de mai”, ed. a VI-a, 
Oradea, 2013 

8 1 
3 

Premiul I 
Diplomă de 
participare 

Concurs Naţional „Biserica-locaş de închinare” 
ed. a II-a, Zalău, 2013 

9 1 
1 

Premiul  II 
Premiul I 

Concurs Interjudeţean „Lumina Învierii”  
ed. a II-a, Oradea 29-30 aprilie, 2013 

10 1 
2 

Premiul III 
Diplomă de 
participare 

Concurs „Oglinda sufletului în literatură” 

11 1 Premiul  I Concurs „Simfonia primăverii” 
12 1 Premiul  I Concurs Internaţional „Legănelul lui Isus” 
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Elevii CSEI Şimleu – Structura „Speranţa” Zalău şi cu elevii de la sprijin participanţi la concursuri 

şcolare în anul şcolar 2012-2013 

Nr crt Număr elevi Diploma obţinută Denumirea concursului 
1 
 

10 
9 

Diplomă de 
excelenţă 
Diplomă de 
participare 

Concursul Naţional de creaţie ”Farmecul 
Crăciunului” 

2 2 Premiul I 
Premiul I 

Concursul Interjudetean „Magia Toamnei” 

3 1 
1 

Premiul I 
Premiul III 

„Steaua sus răsare” 

4 2 Premiul I Concursul interjudeţean „Mama – primăvara 
mea” 

5 clasa a II-a A;  
clasa a VII-VIII-a; 
clasa a V-a;  

De apreciere „Biserica Tinerii şi Colindele”-Judeţean 

6 clasa a II-a A;  
clasa a VII-VIII-a; 
clasa a V-a; 

De merit „Aproape de cer”- Festival de pricesne 

7 1 
1 

Premiul I 
Premiul III 

„Ziua Păsărilor”-Expoziţie Naţională 

8 1 Premiul I „Biserica, locaş de închinare”-Concurs Naţional 
aprobat de MEN 

9 3 Premiul I „Magia Toamnei”-Concurs Interjudeţean, cu 
ISSN 

10 1 
1 

Premiul I 
Menţiune 

„Noaptea de Crăciun”-Concurs Judeţean 

12 1 
1 

Premiul I 
Premiul II 

„Natura inspiră şi dăruieşte”-Concurs 
Internaţional aprobat de MEN 

13 1 Premiul  II ,,Splendoarea iernii prin ochi de copil” Sc  pt 
copii cu deficiente - Viseu De Sus 

14 1 
1 
1 

Premiul I 
Premiul II 
Premiul  III 

„Splendoarea Pastelui prin ochi de copil” 
Gradinita ,, Piticot” Cehu-Silvaniei 

15 1 
1 
1 

Locul I  
Locul II 

Menţiunea a II-a 

Concurs de matematică „ISTEŢEL”- desfăşurat în 
cadrul parteneriatului educaţional„O şansă ptentru 
fiecare”, organizat la Şcoala Gimnazială ”Mihai 
Eminescu”-Zalău 

16 2 Premiul I Concursul national „Bucuriile primăverii” 
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Nr crt Număr elevi Diploma obţinută Denumirea concursului 
3 
1 

Premiul I 
Premiul III 

17 1 
1 
1 

Premiul I 
Premiul I 
Premiul III 

„Marţişorul, simbol al primăverii” 

 

XI.10. Activităţi desfăşurate de C.J.R.A.E. 

XI.10.1. Prin intermediul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP) SĂLAJ 

Obiectivele consilierii psihologice:  

Promovarea sănătăţii şi a stării de bine (la nivel fiziologic, mental, emoţional şi social). 

Dezvoltare personală (autocunoaştere, relaţionare interpersonală, capacitatea decizională, controlul stresului şi 

conflictelor, autocontrol comportamental, tehnici de învăţare eficientă, gândire raţională, inteligenţă emoţională, 

orientarea carierei). 

Prevenţie (a comportamentelor de risc – tutun, alcool, droguri, delincvenţă, prostituţie, nutriţie; a dispoziţiilor 

afective negative, a situaţiilor critice, a conflictelor, a neîncrederii de sine, a eşecului şi dezadaptării şcolare şi 

sociale).  

  

XI.10.2. Activităţi de consiliere realizate în cadrul cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică din 

judeţul Sălaj pe parcursul anului şcolar 2012 - 2013: 

Descrierea activităţii: Număr de activităţi: 

Consilieri individuale Consilieri cu elevii:      9560 

Beneficiari:   4905 elevi. 

Consilieri cu părinţii:   1835 

Beneficiari:  1379 părinţi. 

Consilieri colective la orele de dirigenţie Număr de ore de dirigenţie:  3704 

Beneficiari:  20511  

Consilieri de grup Consilieri de grup:  1252 

Beneficiari: 5880  elevi. 

Consilierea carierei elevilor 

 

Consilieri individuale:  983 

Beneficiari:  842   elevi. 
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Consilieri colective:  911 

Beneficiari:  6025  elevi. 

Consilieri de grup:  453 

Beneficiari:  766  elevi. 

Consilierea profesorilor 

 

 

Consilieri cu profesorii:  1541 

Beneficiari:  2013 profesori. 

Alte activităţi ale consilierilor şcolari 

 

Îndrumări profesionale la cererea cadrelor 
didactice: 1315 de solicitări. 

Activităţi cu părinţii: 295 activităţi. 

 

XI.10.3. Studii realizate în şcoli de către consilierii şcolari:  

 „Violenţa verbală în şcoală/Agresivitatea în școală” Grup țintă: elevii clasele a V-XII-a de la Liceul 

Tehnologic Nr. 1 Surduc, Școala Gimnazială Nr.1 Gîrbou, clasele a IX-XII-a de la Liceul Tehnologic 

”Voievodul Gelu” Zalău, clasele a IX-XII-a de la Liceul Teoretic ”Ion Agârbiceanu” Jibou, clasele  V-

XII-a de la Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna și elevii Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” 

Zalău; 

 „Absenteismul școlar” Grup țintă: elevii clasele a X-XI-a de la Liceul cu Program Sportiv ”Avram 

Iancu” Zalău; 

 „Atitudinea elevilor față de învățarea școlară” Grup țintă: elevii claselor a IV-a, a V-a, a VIII-a de la 

Școala Gimnazială ”Silvania” Șimleu Silvaniei; 

 „Identificarea relațiilor afectiv-simpatice” (găsirea modalităților de diminuare a marginalizării între 

elevi). Grup țintă: clasa a VI-a de la Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmășag; 

 „Creșterea randamentului școlar prin folosirea metodelor activ-participative la limba română în 

gimnaziu” Grup țintă: clasele a V-VIII-a de la Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu” Zalău, Școala 

Gimnazială Nr.1 Aghireș; 

 „Managementul timpului elevilor” Grup țintă: elevii clasa a XI-a F de la Liceul Tehnologic ”Gheorghe 

Pop de Băsești” Cehu Silvaniei; 

 „Percepția asupra rezultatelor școlar” Grup țintă: cls. IX-XII de la Liceul Tehnologic ”M.Viteazul”; 

 „Combaterea discriminării în educație” Grup țintă: elevii din mediul rural de la Liceul Tehnologic Nr. 1 

Nușfalău; 
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 „Importanța aplicării în viața preșcolară a activităților din sfera EREC-ului” Grup țintă: preșcolarii 

grupei mari de la Grădinița ”I. Creangă” Zalău, Grădinița cu Program Normal Nr.8 Zalău; 

 „Coeficientul de inteligență generală și mediile obținute” Grup țintă: elevii claselor a X-a și a XI-a de la 

Liceul Teoretic ”Gheorghe Șincai” Zalău;  

 „Corelația dintre tipul de educare din familie și violența verbală la școală” Grup țintă: clasele a III-IV-

a de la Școala Gimnazială Nr.1 Pericei; 

 „Percepția elevilor asupra fenomenului violenței verbale și fizice” Grup țintă: clasele a IX-XII-a  de la 

Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău. 

XI.11. Activitatea profesorilor logopezi din judeţul Sălaj în anul şcolar 2012-2013 

În anul școlar 2012 – 2013 la nivelul judeţului au existat 16 profesori logopezi care și-au desfăşurat activitatea în 
unităţile şcolare cu nivel preşcolar şi primar din mediul urban şi din localitatea Crasna. 

XI.11.1. Diagnoza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Logopezi şcolari cu iniţiativă, deschişi spre 
dezvoltare personală şi profesională; 

- Extinderea anuală a numărului de 
cabinete/logopezi; 

 - Cabinete dotate sau în curs de dotare cu instrumente 
de specialitate; 
- Creşterea numărului beneficiarilor (elevi, părinţi, 
cadre didactice ); 
- Schimbarea percepţiei oamenilor asupra 
misiunii logopedului;  
- Deschiderea directorilor unităţilor şcolare spre 
colaborarea cu logopezii; 

- Derularea cu succes a unor acţiuni care sunt benefice 
pentru dezvoltarea comunităţii şcolare şi locale 
(programe de prevenţie,  apariţie de broşuri  şi articole 
în materiale de specialitate). 

- Servicii de asistenţă logopedică limitate în mediul 
rural; 

- Număr redus de logopezi comparativ cu nevoile şi 
solicitările grupurilor ţintă (elevi, părinţi, cadre 
didactice); 

- Fluctuaţia personalului didactic, ce generează lipsă 
de continuitate  în reţea; 

- Oferte de formare continuă (gratuite) în 
specialitate puţine, având în vedere numărul mare 
de tineri; 

- Resurse extrabugetare reduse; 
- Absenţa proiectelor finanţate; 
- Manifestarea unei inerţii la nivelul mentalităţilor 

pentru introducerea elementelor de noutate atât în 
plan material, cât şi procedural. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Stimularea schimbului de informaţii între logopezi 
(prin sesiuni de referate, lecţii deschise, studii de 
caz, comisii metodice, etc.); 

- Colaborarea permanentă  cu alte instituţii (din 
interiorul şi exteriorul sferei educaţionale) care 
sprijină copilul; 

- Existenţa unui mediu dinamic de acţiune; 
-     Suportul C.J.R.A.E.,  I.S.J. şi C.C.D. în punerea în 
practică a iniţiativelor C.L.I.; 

- Rezistenţa la schimbare şi mentalităţile sociale; 
-  Lipsa unor întâlniri periodice la nivel naţional; 
- Colaborare slabă între structurile existente la nivel 

profesional (asociaţii, colegii, instituţii de stat 
etc.); 

- Existenţa (încă) în Regulamentul - cadru al C.L.I. a 
precizării numărului de elevi (500) pentru o 
normă, fără a se ţine seama de nevoile acestora . 
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În urma centralizării rapoartelor statistice cu privire la numărul copiilor/elevilor care beneficiază de terapie 

logopedică, s-au înregistrat următoarele date: 

Nr. 
crt. 

Tulburarea de limbaj/Alte tulburări Numărul copiilor/elevilor 

1. DISLALIE 564 

2. TULBURĂRI ALE SCRIS-CITITULUI 97 

3. BÂLBÂIALĂ 23 

4. RINOLALIE 2 

5. HIPOACUZIE 5 

6. AUTISM 7 

7. MUTISM ELECTIV 1 

8. SINDROM DOWN 4 

9. ÎNTÂRZIERE ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI 12 

10. DEFICIENŢĂ MINTALĂ 5 

11. BRADILALIE 1 

 TOTAL 721 
 

XI.11.2. Alte activităţi 

 Consilierea factorilor educativi cu privire la intervenția specifică în afara cabinetului logopedic 

 Logoprofilaxie 

 Consilierea părinților privind educarea limbajului 

 Materiale realizate în sprijinul școlii/C.L.I. 

 Participare la activități metodice 

a) Activități metodice la C.J.R.A.E./C.L.I. 

CERC PEDAGOGIC 

În semestrul I Cercul pedagogic al profesorilor logopezi a avut loc la Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” Jibou. 

Tema ”Terapia bâlbâielii”  a fost prezentată de profesorul logoped Iulia Vale. 

În cadrul acestei activități s-au prezentat și s-au discutat și următoarele materiale: 

– „Povestea copilului vorbăreţ - terapia bâlbâielii” - carte de colorat; 
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– „Ce trebuie să ştie părinţii cu privire la copilul bâlbâit?” – pliant pentru părinți; 

–  Exerciţii şi tehnici utilizate în corectarea bâlbâielii.  

În semestrul al II-lea Cercul pedagogic al profesorilor logopezi a avut loc la Şcoala Gimnazială “Corneliu Coposu” 

Zalău. Profesorul logoped, Adela Gâlgău, a prezentat materialul teoretic “Preachiziţiile limbajului scris-citit” şi 

40 de fișe de lucru pentru educaţia psihomotrică. 

     COMISII METODICE  

În cadrul comisiilor metodice de la C.J.R.A.E./C.L.I. au fost diseminate mai multe teme: realizare de materiale 

informative pentru părinți și cadre didactice privind activitatea logopedică; prezentarea unor activități logopedice; 

prezentarea unor tulburări de limbaj și a corectării acestora, etc. 

b) Activități metodice în școli 

Profesorii logopezi au participat la comisiile metodice a educatoarelor și a învățătoarelor. În cadrul acestor 

comisii metodice au prezentat mai multe materiale. 

XI.11.3. Activități de formare și perfecționare continuă 

a). Cursuri de formare: 

 „Tehnici de intervenţie în doliu” (17-18 noiembrie) organizat de Colegiul Psihologilor şi Asociaţia de 

Consiliere Psihologică din România;    

 Workshop-ul interactiv de pedagogie experimentală “Aventuri şi Vise”(februarie 2013), organizat la 

Cluj- Napoca; 

  „Marketing educaţional”(26 martie – 01 aprilie 2013) organizat de Casa Corpului Didactic Sălaj;  

 “Dezvoltarea competenţelor cheie în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi 

în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii.” Proiect 

POSDRU 87/1.3/S/64125.  

 „Metode online de promovare a sănătăţii mintale la locul de muncă şi de armonizare a activităţii 

profesionale cu viaţa de familie.” Proiect POSDRU 81/3.2/S/54673; 

 ,,Zece plus” – curs de metodist (octombrie 2012); 

 „Strategii diferenţiate şi tehnici de lucru cu copiii cu CES din învăţământul de masă şi învăţământul 

special” , oferit de Casa Corpului Didactic Sălaj, avizat de M.E.N.; 

 “Strategii alternative în activitatea didactică” organizat de Casa Corpului Didactic Sălaj; 

 “Animal Assisted Therapy” – curs online oferit de University of  New Hampshire, Mancester U.S.A.; 

 “Introducere în eTwinning” - cursul online oferit de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 
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b). Simpozioane: 

 Simpozion Naţional „Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea şi intervenţia psihoeducaţională”, 

ediţia a II-a, Arad; 

 Simpozion Naţional ”Adaptarea curriculară la particularităţile elevilor, premisă a reuşitei didactice” 

organizat de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 2 Bistriţa; 

 Simpozion Naţional  „Atenţie – viaţa are prioritate” organizat de I.S.J. Sălaj, Liceul de Artă ”Ioan 

Sima” Zalău şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr.11 Zalău. 

c). Conferințe: 

 Conferinţa „Reabilitare auditiv-verbală. Perspective integratoare.” – realizată în colaborare cu 

Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, ASTTLR și Cohlear. 

XI.11.4. Activități în colaborare 

Profesorii logopezi au coordonat sau au colaborat la realizarea următoarelor proiecte, acţiuni, activităţi: 

Proiecte inițiate și/sau în parteneriat: 

 “Primii paşi spre succes. Cum mă implic în educaţia copilului?” -  proiect de educaţie parentală; 

 “Pot și eu să scriu frumos” – proiect de parteneriat cu profesorul de sprijin; 

 ECOPROVOCAREA – proiect de educație ecologică; 

 “O şansă pentru fiecare” - proiect de parteneriat educaţional realizat între Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Şimleul Silvaniei - Structura “Speranţa”  Zalău şi alte 8 unităţi şcolare din judeţ, care are ca grup 

ţintă elevii cuprinşi în serviciile de sprijin; 

 “O jucărie pentru fiecare” – campanie de colectare de jucării pentru elevii instituționalizați în 

învățământul special din județ; 

 “Departe de lângă noi” –  proiect educațional pe tema toleranţei; 

 “Casa jocului” – proiect de parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Sălaj, I.S.J. Sălaj, școli și grădinițe 

din oraș; 

 ”Dezvoltarea auzului fonematic la copilul preşcolar”; 

 ”Dezvoltarea psihomotricităţii”; 

 „Interferenţe între lirism, creativitate şi reflecţie”;    

 “Quilling şi origami prin ochi de copil” – program de prevenție;  

 Proiectul Educaţional “Ecogrădiniţa”; 

 Proiectul Educaţional “Să citim pentru mileniul III”. 

Activități în parteneriat 

 „Pe cărările experienţei” – excursie tematică cu școlarii mici; 
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 Flash mob - „Ziua Internaţională a luptei împotriva traficului de persoane”; 

 „Ajută-l pe Moş Crăciun!” – campanie umanitară inițiată de C.J.R.A.E. – C.J.A.P. Sălaj; 

 Balul Toamnei – serbarea sosirii anotimpului toamna de către școlarii mici; 

 „Florile de Primăvară” – vizită la Grădina Botanică „Vasile Fati” Jibou; 

 Târgul ofertei educaţionale „PAŞI ÎN CARIERĂ”. 

Activități în cadrul programului SNAC: 

„Săptămâna legumelor şi fructelor donate” – proiect realizat în cadrul programului SNAC; 

Concursuri: 

 „Şcoli pentru un viitor verde” – Concurs Naţional pentru conştientizarea necesităţii reciclării recipientelor 

PET; 

 “Exprimă-te liber!”  - Concurs de Consiliere Școlară prin Art-Terapie ; 

 Concursului Naţional Interdisciplinar de limba română şi matematică „+ - POEZIE”; 

 Concursul tehnico-aplicativ „Prietenii Pompierilor”; 

 Concurs Naţional „Dincolo de cuvintele rostite”; 

 Concursul interjudeţean “Simfonia primăverii”, ediţia I. 

Activităţi de voluntariat la CENTRUL NoRo şi la Fundaţia Sindromul Down; 

Activităţi realizate cu ocazia “Zilele Învăţământului Sălăjean”:  

- “Dependența de fericire”; Concursuri logopedice; Ateliere de creație; “Carnavalul Toamnei”; 

- „Şcoala pentru toţi” – program pentru prevenirea abandonului şcolar. 

Articole publicate: 

- “Terapia bâlbâielii” în volumul “Adaptări curriculare. Aplicații în învățământul incluziv.”;  

- “Strategii didactico-terapeutice de îmbunătățire a fluenței citirii în contextul ADHD” – articol prezentat 

la Conferința Internațională din Timișoara; 

- Au fost publicate mai multe articole în cadrul revistei  “De la mental la comportamental în şcoală”, 

precum și în revistele școlilor unde își desfășoară activitatea profesorii logopezi. 

Proiecte de cercetare: 

- „Relaţia dintre procesarea fonologică la copiii de vârstă preşcolară şi reuşita şcolară”; 

- „Efectele tulburărilor de limbaj asupra proceselor sociale, emoţionalo-comportamentale şi educaţionale”. 

Evaluarea psihosomatică a preșcolarilor pentru înscrierea în clasa pregătitoare și/sau clasa I. 
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CAPITOLUL XII 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

 

Protecţia minorităţilor naţionale se defiveşte prin două principii majore de abordare: punerea în aplicare 

a normelor anti-discriminare şi sprijinirea drepturilor minorităţilor astfel încât acestea să-şi conserve 

specificitatea şi implicit să nu fie asimilate forţat în cultura majoritară. 

Astfel, obiectivele  strategiei  de  dezvoltare în domeniul învăţământului pentru minorităţi pentru anul 

şcolar 2012-2013 s-a centrat pe promovarea diversităţii etnoculturale şi lingvistice, prevenirea şi combaterea 

rasismului şi xenofobiei, cultivarea valorilor comune şi a dialogului intercultural dar în acelaşi timp sporirea 

eforturilor de conservare a limbii, tradiţiilor şi culturii diferitelor comunităţi etnice.  

Conform obiectivelor enunţate priorităţile învăţământului pentru minorităţi în judeţul Sălaj se axează pe: 

şcolarizarea tuturor copiilor, formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice, extinderea studiului limbii materne, 

alinierea calităţii învăţământului pentru minorităţi la standardele de performanţă ale ţărilor europene. 

XII.1. Şcolarizarea în învăţământul pentru minorităţi 

Baza legală pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale este Ordinul  Nr. 5671 

/10.09.2012 pentru aprobarea Metodologiei privind studiul în Limba maternă şi al Limbii şi 

literaturii materne, al Limbii şi literaturii române, studiul Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor 

naţionale şi al Educaţiei muzicale în limba maternă, în baza prevederilor art. 22, alin. (6), din 

Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea M.E.C.T.S cu modificările și 

completările ulterioare, În temeiul art. 46, alin. (6), din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, precum şi Carta europeană a limbilor minoritare sau 

regionale. 

XII.1.1. Datele statistice  privind şcolarizarea copiilor înscrişi la clase cu predare în limba minorităţilor 

naţionale  

Învăţământul cu predare în limba maghiară reprezintă un sistem bine organizat de unităţi şi secţii, cu 

cadre didactice şi de conducere din rândul minorităţii maghiare cuprinzând elevi care doresc să înveţe în limba 

maternă. Răspândirea geografică a învăţământului în limba maghiară la nivelul judeţului Sălaj este destul de 

echilibrată, excepţie fiind zona Hida- Ileanda. 
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De-a lungul existenţei pe teritoriul judeţului, slovacii şi-au păstrat identitatea lingvistică, etnică, 

culturală şi spirituală datorită învăţământului. Reţeaua şcolară este stabilă, fiind formată din grădiniţe, 

şcoli primare şi o şcoală gimnazială. Şcolile în limba slovacă se regăsesc în satul Făgetu, comuna 

Plopiş şi satul Tusa (Dealul Corbului). 

Studiind datele din recensământul populaţiei în judeţul Sălaj se remarcă numărul foarte mic de 

etnici germani. Astfel, existenţa secţiei germane în judeţ se explică prin satisfacerea cerinţei 

comunităţii de a beneficia de oportunitatea învăţării limbii germane ca limbă maternă. Secţia germană 

este reprezentată în reţeaua şcolară sălăjeană la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău din anul 

1993, realizându-se extinderea învăţământului de limbă germană până la clasa a XII-a, clasele liceale 

fiind în structura Liceului Teoretic „Gheorghe Şincai” Zalău. 

Limba de predare 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

maghiară 8121 8052 8032 7793 7685 

slovacă 134 125 116 121 112 

germană 186 188 180 217 242 

 

XII.1.2.  Studiul limbii materne la clase cu predare în limba română 

Oportunitatea învăţării limbii materne de către elevii care fecventează cursurile şcolii cu predare în 

limbă română a fost concretizată pentru limba maghiară în şcolile din Şcoala Gimnazială Nr.1 Chieşd, Şcoala 

Gimnazială Nr.1 Dobrin, Şcoala Gimnazială Nr.1 Horoatu Crasnei şi Şcoala Gimnazială Nr1. Aghireş iar pentru 

învăţarea limbii rromani în şcolile gimnaziale din localităţile Cheud, Tusa, şi Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” 

Jibou. 

Limba maternă Limba maghiară Limba rromani 

Număr elevi 70 302 

 

XII.1.3. Şcolarizarea copiilor de etnie rromă 

Având în vedere Strategia privind îmbunătăţirea situaţiei rromilor, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj 

a realizat numeroase activităţi specifice menite atingerii obiectivelor propuse în sensul egalizării şanselor în 

educaţie, combaterea segregării şi discriminării, realizarea unui mediu incluziv în unităţile şcolare. 

Astfel, cuprinderea copiilor rromi în sistemul de învăţământ, în anul şcolar 2012-2013 este redată în tabel: 
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Nivel de învăţământ preşcolari primar gimnazial liceal 

Număr copii/elevi 896 1876 1452 128 

XII.2. Rezultate obţinute la examenele naţionale 
 

XII.2.1. Evaluare Naţională 

 

La examenele naţionale de finalizare a claselor gimnaziale au participat elevi de la secţia maghiară, 

slovacă şi germană, limbile în care există predare în clasele gimnaziale.  

MAGHIARĂ prezenţi < 5 5- 5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Limba şi literatura 

română 448 166 69 56 70 66 21 0 

Limba şi literatura 

maghiară  448 127 61 51 52 68 81 8 

Matematică 448 45 40 53 81 104 105 18 

Total 448 103 72 70 83 87 33 0 

 

SLOVACĂ prezenţi < 5 5- 5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Limba şi literatura 

română 4 4 0 0 0 0 0 0 

Limba şi literatura 

slovacă 4 3 0 1 0 0 0 0 

Matematică 4 1 0 1 2 0 0 0 

Total 4 1 3 0 0 0 0 0 

 

GERMANĂ prezenţi < 5 5- 5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Limba şi literatura 
20 1 2 1 3 4 7 2 
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română 

Limba şi literatura 

germană 20 1 4 2 1 3 6 3 

Matematică 20 0 1 1 3 2 7 6 

Total 20 1 2 2 3 2 9 1 

 

XII.2.2. Admiterea în liceu 

Prin planul de şcolarizare aprobat de M.E.N. absolvenţilor de clasa a VIII-a, secţia maghiară, au fost 

alocate 490 locuri, de diferite specializări, în liceele din judeţ. La secţia germană au fost alocate 14 locuri la 

Liceul Teoretic „Gh. Şincai” Zalău. 

Pentru admiterea elevilor de etnie rromă au fost transmise locurile speciale în unităţile de învăţământ pentru 

inscrierea în clasa a IX-a anul scolar 2013-2014. 

- Şedinţa publică a avut loc în data de 10 iulie ora 11.00 la sediul ISJ, cu participarea reprezentanţilor: BJR, 

Asociaţiei Şanse Egale şi Partidei Romilor 

- nr. cereri depuse: 28 

- nr. dosare depuse: 25 

- nr. elevi admişi: 25 (24 şedinţa publică + 1 liceul de muzica) 

- cea mai mare medie de admitere: 8,45 

- cea mai mica medie de admitere: 4,56 

Unităţile de învăţământ care au primit elevi de etnie rromă au fost înştiinţate fiindu-le transmise dosarele 

personale ale elevilor admişi. 

XII.2.3. Examenul de Bacalaureat 

CENTRALIZATOR BACALAUREAT  2013 NOTE 

MAGHIARĂ Inscrişi Prezenţi Promov. 
5 – 

5,99 
6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 

9 - 

9,99 
10 

Limba română 430 394 74.36% 194 59 64 57 19 1 

Limba 

maghiară 

 

430 
395 97.22% 66 60 88 86 82 13 
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Matematică/ 

Istorie 

430 

 
390 79.74% 158 57 53 70 46 6 

Proba la 

alegere 

430 

 
392 88,52% 81 32 55 93 111 20 

Media 430 386 67,86 % 120 56 96 85 28 1 

 

XII.3. Resurse umane  
 

XII.3.1. Situaţia normelor/ posturilor didactice pentru învăţământul în limbile minorităţilor pentru 

judeţul SĂLAJ 

 

An şcolar total norme/ posturididactice 

(CL+CJ+MECTS) 

Din care 

maghiară germană slovacă rromi 

2011- 2012 3247 586,85 21,45 8,77 4,68 

2012- 2013 3286,25 589,56 19,66 7,72 5,77 

 

XII.3.2. Perfecţionarea resursei umane 

Majoritatea cadrelor didactice de specialitate limba şi literatura maghiară sunt calificate, iar 

perfecţionarea acestora se realizează atât prin cercurile pedagogice organizate la nivel judeţean (Jebuc şi 

Crasna), comisiile metodice la nivelul unităţilor şcolare, prin cursurile oferite de C.C.D.Sălaj, cursuri organizate 

de MEN, prin parteneriat cu UBB Cluj Napoca şi centre de perfecţionare din ţară şi Ungaria. În acest an şcolar o 

profesoară de limba maghiară a susţnut examenul de definitivat, 1 profesor a obţinut gradul didactic II şi o 

profesoară a susţinut lucrarea ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I.   

Limba şi literatura slovacă la clasele gimnaziale este predată de un cadru didactic din Slovacia, în baza 

înţelegerii interministeriale. Tot în baza aceleiaşi înţelegeri, anual, perfecţionarea cadrelor didactice se 

organizează de Centrul metodic din Banska Bystrica, Slovacia. Din păcate celelalte discipline sunt predate de 

profesori suplinitori necalificaţi, fapt ce are repercursiuni asupra calităţii actului educaţional. 
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Dezvoltarea învăţământului în limba germană se datorează în mare măsură calităţii procesului instructiv-

educativ desfăşurat cu efortul cadrelor didactice calificate şi perfecţionate. În toate activităţile desfăşurate, secţia 

germană se bucură de ajutorul Forumului German din Zalău, a partenerilor din Germania şi nu în ultimul rând de 

susţinerea necondiţionată a părinţilor. 

Profesorii de limba rromani au fost formaţi la Bucureşti, Cluj Napoca prin cursurile de vară  organizate anual. În 

acest an şcolar un profesor s-a titularizat şi a obţinut gradul didactic „definitivat”. Încă de la început MEN în 

parteneriat cu diferite organizaţii a elaborat instrumente de lucru (programe, manuale, materiale didactice 

auxiliare) primite de fiecare unitate şcolară pentru îmbunătăţirea însuşirii limbii rromani. 

XII.4. Rezultate concusuri şcolare  

Rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare demonstrează pregătirea bună şi competivitatea la nivel 

naţional. 

Participanţii la faza naţională a Olimpiadei de limba maghiară „Mikes Kelemen”- Cluj Napoca; prezenţă 

faza judeţeană – 217 elevi 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele elevului Clasa Unitatea școlară de proveniență Numele și prenumele 

profesorului pregătitor 
1. Fazakas N. Edina V Şcoala "Simion Barnutiu" Zalău Pataki Ida 

2. Bogdán Ágnes V Liceul Reformat "Wesselenyi" 

Zalău. 

Lakatos István 

 

3. Dimény Dorottya VI Liceul Tehnologic"Cserey-Goga" 

Crasna 

Benkő Annamária 

 

4. Király Krisztina VI Şcoala Gimnaziala Nr.1 Borla Máté Zsuzsa 

 

5. Szikszay Dalma 

Zsuzsanna 

VII Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmăşag Veres Erzsébet 

6. Bogdan Eszter VIII Şcoala "Simion Barnutiu" Zalău Pataki Ida 

7. Bálint Bettina VIII Şcoala Gimnaziala Nr.1 Borla Máté Zsuzsa 
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8. Dobai István IX Colegiul Naţional Silvania Zalăîu Szabó Katalin 

 

9. Lakatos Paula XII Colegiul Naţional Silvania Zalău Lakatos István 

Participanţii la faza naţională a Olimpiadei de limba slovacă maternă- Nădlac, Arad 

Nr. 

crt. 

Numele și  

prenumele elevului 

Clasa Unitatea școlară de proveniență Numele și prenumele 

profesorului pregătitor 

1. Valiceak Martina VII Scoala Gimnaziala Nr 1 Făgetu Fajnorova Erika 

2. Coniaric Mariana VIII Scoala Gimnaziala Nr 1 Făgetu Fajnorova Erika 

 

Participanţii la faza naţională a Olimpiadei de limba germană maternă- Suceava 

Nr. 

crt. 

Numele și  

prenumele elevului 
Clasa Unitatea școlară de proveniență 

Numele și prenumele 

profesorului pregătitor 

1. Breje Antonia VII Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu”, Zalău 

Gombos Melinda 

2. Labo Victor VIII Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu”, Zalău 

Deák Erzsébet 

3. Caba Cosmin 

Beniamin 

IX Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, 

Zalău 

Szücs Erzsébet 

4. Sălăgean Paul X Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, 

Zalău 

Szücs Erzsébet 

5. Gal George XI Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, 

Zalău 

Sámi Enikő 

6. Anton Cristina XII Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, 

Zalău 

Deák Erzsébet 
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Participanţii la faza naţională a Concursul de Ortografie "Simonyi Zsigmond", Cluj Napoca; prezenţă 

faza judeţeană – 127 elevi 

 

Clasa Numele şi prenumele 
elevului 

Unitatea școlară de proveniență Numele și prenumele 
profesorului pregătitor 

V Fazakas N. Edina 
Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” 

Zalău,  

Pataki Ida, 

 

VI Bucs Anita 
Liceul Tehnologic „Cserey- Goga” 

Crasna  
Benkő Annamária, 

VII 
Szikszay Dalma 

Zsuzsanna 

Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmăşag Veres Erzsébet, 

 

VIII Bogdán Eszter 
Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” 

Zalău,  
Pataki Ida, 

 

Este caracteristică multitudinea şi diversitatea activităţilor extraşcolare organizate atât la nivelul şcolilor 

cât şi la nivel judeţean: concursuri de recitare la Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, la Şcoala Gimnazială „Petri 

Mor” Nuşfalău, la Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Lompirt, Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, concurs 

de povestitor de la Şcoala Gimnazială „Gyulaffy Lazslo” Cehu Silvaniei,  

Concursul „ Aranka György”- Oradea- CNS.Bărnuţiu Şimleu Silvaniei, „Primăvara poeziei”- Zalău ş.a 

XII.5. Activităţi specifice integrării copiilor şi tinerilor rromi în procesul instructiv 

educativ 

Având în vedere Strategia privind îmbunătăţirea situaţiei romilor, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj 

a realizat numeroase activităţi specifice menite atingerii obiectivelor propuse în sensul egalizării şanselor în 

educaţie, combaterea segregării şi discriminării, realizarea unui mediu incluziv în unităţile şcolare. 

Dintre măsurile propuse şi realizate merită amintite: 

1. popularizarea posibilitatii şi necesităţii formării de cadre didactice şi de mediatori şcolari rrome; 

2. formarea cadrelor didactice nerome, care predau la clase majoritare de rromi;  

3. implementarea proiectelor ce vizează obiectivele propuse în strategie- „Şi noi vrem să învăţăm”, „Paşi 

strategici pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al copiilor romi”, „Educaţia copiilor romi- calea spre un 

loc de muncă stabil” 
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6. atragerea şi identificarea persoanelor care au abandonat şcoala şi doresc să se înscrie la cursuri tip “A doua 

şansă” sau recuperare şcolară;  

7. admiterea elevilor rromi pe locuri speciale.  
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CAPITOLUL XIII. 
PROIECTE DE FINANŢARE ŞI DOTARE A UNITĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Ministerul Educaţiei Naţionale  împreună cu 

ceilalţi factori implicaţi în susţinerea şi organizarea procesului de instruire şi educaţie a preşcolarilor şi 

elevilor, continuă reforma în domeniul învăţămăntului preuniversitar, concentrându-se pe creşterea calităţii 

actului educaţional şi pe acţiunea de susţinere materială şi economico-financiară a acestuia. 

Obiectivele şi priorităţile M.E.C.T.S./M.E.N. sunt structurate într-o strategie de dezvoltare pe termen 

mediu şi lung, care cuprinde mai multe programe şi direcţii de acţiune. 

Asigurarea şi dezvoltarea bazei materiale precum şi finanţarea învăţământului preuniversitar de stat sunt 

componente esenţiale ale politicilor de modernizare şi perfecţionare a actului educaţional. 

XIII.1. Proiecte de finanţare şi dotare a unităţilor de învăţământ din bugetul Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului /Ministerului Educaţiei Naţionale 

  

a)  Programul Naţional de acordare de rechizite şcolare  

Ca în fiecare an au fost achiziţionate pachete de rechizite şcolare pentru elevii din învăţământul primar şi 

gimnazial, care provin din familii cu venituri mici. 

Au fost achiziţionate 9850 pachete de rechizite şcolare în suma de 229430 lei, aferente anului scolar 2012-

2013 care au fost distribuite în unităţi pentru elevii din clasa pregătitoare, din clasele primare şi gimnaziale.  

b) Programul National de dotare cu mobilier şcolar şi materiale didactice pentru clasele pregătitoare  

În această perioadă a fost alocată suma de 333.400 lei prin Ordin de Ministru pentru achiziţionarea de 

mobilier specific destinat clasei pregătitoare. Astfel au fost achizitionate 1667 seturi de mobilier. 

De asemenea au fost asigurate de către MECTS/MEN, şi distribuite prin intermediul Inspectoratului Şcolar 

Judeţean materiale didactice specifice clasei pregătitoare pentru un număr de 114 clase. 

c) Programul Naţional de dotare cu microbuze şcolare  

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Ministerul Educaţiei Naţionale a 

achiziţionat şi repartizat judeţului nostru în luna ianuarie 2012 un număr de 5 microbuze cu 16+1 locuri, iar 

in luna iunie 2012 un număr de 4 microbuze pentru transportul elevilor, de care au beneficiat elevi din 

unităţi de învăţământ din mediul rural. 

Pentru acest an şcolar s-a propus asigurarea dotării cu încă 10 microbuze şcolare . 

XIII. 2. Proiecte de finanţare şi dotare a unităţilor de învăţământ în cadrul unor programe cu 

finanţare externă. 

Proiectele cu finanţare externă care sunt coordonate financiar şi  organizatoric de Unitatea  de 

Management a Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare Bucureşti au ca obiective: 

reabilitarea, modernizarea şi mobilarea şcolilor din învăţământul preuniversitar şi prin aceasta, restabilirea 
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siguranţei în exploatare a clădirilor şcolare şi a condiţiilor igienico-sanitare şi de confort precum şi 

eliminarea dezavantajelor educaţionale ale elevilor care ocupa asemenea şcoli . 

În această perioada se află în curs de implementare la nivelul judeţului două proiecte cu finanţare externă, 

care se află în diferite faze de derulare, astfel: 

1. PROIECTUL DE REABILITARE A  INFRASTRUCTURII ŞCOLARE  (PRIS) 

 

TRANŞA Total obiective, 

din care: 

Faza  execuţie Finalizate 

Tranşa V-C zidărie rural        5 şcoli         2 şcoli          3scoli 

 

Şcolile aflate în execuţie sunt: 

- Şcoala Gimnazială Nr.1 Sânmihaiul Almaşului 

- Şcoala Gimnazială Nr.1 Bănişor  

În aceste şcoli se vor finaliza lucrările până la 31decembrie 2013. 

Şcolile  unde s-au finalizat lucrările sunt: 

- Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş 

- Şcoala Gimnazială “Gheorghe Şincai” Bobota 

- Şcoala Gimnazială Nr.1  Chieşd 

2. PROIECTUL PENTRU REFORMA  EDUCAŢIEI TIMPURII  

Acest proiect are ca şi obiective specifice îmbunătăţirea infrastructurii actuale a sistemului de educaţie 

preşcolară prin reabilitarea şi dezvoltarea unităţilor de învăţământ. În cadrul acestui proiect vor fi construite 

7 grădiniţe noi şi reabilitate- modernizate 8 grădiniţe, astfel : 

Tip  grădiniţe Număr total grădiniţe 

Grădiniţe  noi       7  

Reabilitare grădiniţe       8  

         TOTAL       15  

 

Grădiniţe noi: 

1. Grădiniţa cu Program Normal Peceiu – 2 grupe 

2. Grădiniţa cu Program Normal Sălăţig – 2 grupe 

3. Grădiniţa cu Program Normal Tihău – 2 grupe 
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4. Grădiniţa cu Program Normal Cheud -3 grupe 

5. Grădiniţă cu Program Normal Sărmăşag – 3 grupe 

6. Grădiniţa cu Program Normal Ip – 4 grupe 

7. Grădiniţa cu Program Prelungit Crasna – 4 grupe 

Reabilitare grădiniţe: 

1. Grădiniţa cu Program Prelungit Cehu Silvaniei 

2. Grădiniţa cu Program Normal Nuşfalău 

3. Grădiniţa cu Program Normal Camăr 

4. Grădiniţa cu Program Normal Buciumi 

5. Grădiniţa cu Program Normal Gîrbou 

6. Grădiniţa cu Program Normal Nr.2 Jibou 

7. Grădiniţa cu Program Normal Bobota 

8. Grădiniţa cu Program Normal Ileanda  

La această dată documentaţiile tehnice de executie sunt finalizate. Urmează lansarea la nivelul 

M.E.N. a licitaţiilor de execuţie. MEN prin UMPMRSU a încheiat contractile de lucrări pentru  execuţia 

grădiniţelor noi cu 2 grupe, însă ordinele de începere nu au fost emise. 

În perioada următoare ne propune continuarea colaborării cu autorităţil locale pentru identificarea 

nevoilor din punct de vedere al reabilitării, modernizării şi dotării unităţilor de învăţământ şi întocmirea 

documentelor specifice promovării acestora în  cadrul  unor  programe  naţionale .  
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CAPITOLUL XIII 
FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR 

 

 

1. Programul “EURO 200”  
Scopul programului: acordarea unui ajutor de 200 EURO pentru achiziţionarea de calculatoare pentru elevii 

şi studenţii proveniţi din familiile cu venituri reduse conform prevederilor Legii nr.269/2004. 

Nivel de educaţie Număr de beneficiari 

anul şcolar 2012-2013 

Total sume plătite LEI 

Învăţământ primar 89 80954 

Învăţământ secundar inferior 88 80042 

Învăţământ secundar superior şi 

profesional 

2 1819 

TOTAL 179 162815 

 

2. Programul “Bani de liceu”  
Scopul programului: acest program naţional de protecţie socială are în vedere acordarea unui sprijin 

financiar elevilor proveniţi din familiile cu venituri reduse conform HG nr.1488/2004 privind aprobarea 

criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului.  

Nivel de educatie Numar mediu lunar de 

beneficiari anul  scolar 

2012-2013 

Total sume platite 

lei 

Învăţământ liceal 

TOTAL  din care: 

1.051 1580950 

Licee teoretice 285 428640 

Licee tehnologice 729 1096416 

Licee vocaţionale 37 55894 
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3. Bursa Profesională  
Scopul programului: program care are în vedere acordarea unui sprijin financiar elevilor care frecventează 

învăţământul profesional conform HG nr.1062/30.11.2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat 

a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional. 

Explicaţii Număr mediu de 
beneficiari anul şcolar  

2012-2013 

Total sume plătite în anul 
şcolar  2012-2013 (lei) 

Burse profesionale 164 275128 

 

4. Burse de merit olimpic internaţional 
Scopul programului: aceste burse au fost acordate elevilor câştigători la Olimpiadele Internaţionale 

conform O.M.E.N 3181 din 13.02.2013. 

Olimpiada internaţională Şcoala de provenienţa Număr 
beneficiari 

Olimpiada  Internaţională de Limba, 

comunicare şi literatură romana 

Colegiul Naţional  „Silvania” Zalău 1 

Olimpiada Internaţională de limba, literatură şi 

cultură maghiară „Apaczai Csere Janos” 

Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu” 

Zalău 

1 

 

5. Rechizite şcolare: 
Scopul programului: s-au achiziţionat un număr de  pachete, în sumă totală de  

Nivel de educaţie Număr pachete achiziţionate Total sume platite 
LEI 

Clasa pregătitoare 750 14880 

Clasa I 1198 26739,36 

Clasele a II-IV-a 3602 66997,2 

Clasele a V-VII-a 3220 89838 

Clasa a VIII-a 1080 30975,7 

TOTAL 9850 229430,26 
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6. Decontare navetă elevi: 
 

Explicaţii Număr beneficiari Total sume platite (lei) 

Art.84(3) din Legea nr.1/2011 -

Legea Educaţiei Naţionale 

3040 2825506 

 

7. Manuale şcolare: 
 

Stadiul achiziţionării manualelor şcolare_100%. 

Contractele pentru achiziţionarea manualelor cu editurile au fost încheiate de ISJ. 

 

Suma alocata MEN Suma contractat (lei) Număr de edituri 

211754 211181 22 

 

                   

 

Inspector şcolar general, 
Prof.Bancea Gheorghe 

 
 

 

 

 

 

 

 


